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 תאצוה

  רוזחמ
 וב לכ

 שוריפ םַע

 םלָׁשַה ׁשְטייֵט יִרְבִע
 יִטּוקְל םֶעְו

 עו ירָמאְו .םירקו םיִניִנְפ
 ונכשא חְסונ

 ,דֹאָמ תֹולֹודְנ תויָתֹואְּב רֶדֵמְּכ
 ג ו

 - ו

 רופכ םויל

 ,תּופָסּוהְו תולעס גיִצְפְּופ ןּוא טְרעֶדְנּוה ייוָנצ טיס ןעֶגעֶז םיִרווֲחַמ ץייג יד
 ;רַעָש טייַז עטייונצ יד ףיוא טְנעֶכעֶרעֶגְמיוא ןע עו עֶבְלעוֶ

 יי
 טיי אב.

 זאָו סָע יִרָּכ ,ׁשְטייֵט עֶסיֹורְג ףיוא טְקּורְרעֶג םעֶלַא ריִמ ןעֶּבאָה ךיוא
 :טנעונאב ןעֶמ םאוָו ןייֵמְׂשְראַפ גוא ,ןְהעֶו פוג רעֶרעֶפ
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 תופסוהו תולעמ
 . רופכ םויל

 :  ׁשְטייֵט יֵרְבִע רּופִּכ םֹוי בֶרֶע יניד

 יֵרְבִע ףיֹוא ףיוא הָוְקִמ םֹוקָמִּב הָריִמָא
 ׁשְטייֵמ

: 

 :  רֵֶסְּכ רּוּפּכ םֹוי בעל הָחְנֶמ תַלּפְּת

 :ׁשְטייִט יִרְבִע רּופָּכ םֹוי בֶרָעְל יּודיוִו יִנָיְנִע

 : ןעֶדְניִצ.טְכיִל ראפ רּוּפַּכ םֹוי בֶרֶעְל הֶנֵחְּת

 ;  רוּפָּכ םֹוי בֶרֶע תֹורָנַה תַקָלְדַה רד
 : ןעֶרְניִצ.טְביִל ְךאָנ רּופָּכ םֹוי ברע? הָנְחֶּת

 רַוּפָּכ םֹוי םֶרֶע ףיוא םיִנְּבַה תַכְרִּב רֶדֵס

 : שטייט יֵרְבִע טיִמ

 : ׁשְטייֵט יֵרְבִע טיִמ הָּכַו הֶלִפְּת

 : ׁשְטייֵט יֵרְבִע יֵרְדִנ לָּכ םָדֹוק רסּומ

 | ףייא תורות יִרָפְסַה קושינ לע םעט
 : ׁשְטייֵט יָרְבִע

 1 יֵרָדִנ לָּכ םָדֹוק רֶהוז

 : שייט יֵרְבִע ףיוא קיצל יִבְצ
 : ׁשְטייֵמ יִרְבַע רֹוּפַּכ םֹוי יִניִד

 יִרֶדְג לָּפ ראַפ הָנֵחְּת ופ 9
 : הָלִפִּתַת םָדֹוק הָנחְּת

 | שטייִש יֵרְנִע םיִניִנְּפ בב
 : ׁשְּטייֵט יִרְבִע םיִרָשָי תַלְפְּת

 : ׁשְטייַט יֵרְבִע ןְתיֵא תַכֲהַא

 | ןעֶגאָו םיִּלֵהְּת ןופ ארונ הֵׂשֲעַמ

 : ׁשְטייַמ יִרְכִע טיִמ דּוחְיַה ריש

 יִרְבִע ףיֹוא רופָּכ םוי ליל יִנָהְנִמּו יניר
 : ׁשְטייֵמ

 שייט יִרְבִע ףיֹוא שָבְר ףוצ
 : ׁשְטייֵט יֵרְבִע ףייא םיִיַח ץֵע

 ; ששי יב ףיוא םיִמָכֲח ןישל
 : + ׁשְטייַט יֵוְבִע ףיֹוא הָבֹוט תֹויִלְנְרַמ
 : ׁשְטייֵט יֵרְבִע ףיֹוא םיָיַחְל חַרֹוא

 ׁשְטייש ירְבִע תֶמֶא תַפָׂש
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 7 תורוח רֶּמַס תַאְצֹוהָל תֹונֲחַּת עייַג

 1 ׁשְטייֵּט יֵרְבִע םינשוש יִמּוקְל

 1 ׁשְמייֵמ יִרְבִע בוט רָשבְמ
 : תֹומָׁשְנ תֵרְּכְוַה םֶדֹוק הֶנֵחְּת

 + שְטייַמ יִרְבַע טיִמ תֹימָׁשְנ תַרְּכְזַה רה
 : תֹומְׁשְנ ריֵּכְוִמ ּוצ הָנְחִּת ָייֵג א ְךאָג

 : תֹומְׁשִנ ריֵּכְומ ְךאָנ הָנֵחִת ַא
 1 ףסּומ םֶדָיֵק ןְומָל הָלִפְּת

 1 - שייט יִרְכִל ןֹויִצ םֶחנְמ

 1 ׁשְטייֵּט יִרְבִע םיִקְמֶע תנשוש
 : ׁשְטייֵט יִרְבִע ןֹונְמַא 'ר הֵׂשֲעַמ

 1 ׁשְטייֵט יִרְבִצ הָסְנְרַּפ לע הָלִפֶּת
 + ׁשְטייֵט יֵרְבִע רעדניק עֶטּוג ףיוא הָלָפְּת
 : ןעֶלאַפ םיִצְרֹוּכ ראפ הָנֵחְת
 שייט יֵרְבִע ׁשֶדֹוקַה תבובע

 1 שטייש יִרְבִע הָרֹוּתַה יֵריִדֲא
 4 ןעֶנעֶבּגד םיִנֲהַּכ ּוצ הָנֲחִּת

 +  ׁשְטייֵט יֵרְבִע ףייא םֹולָׁשְו הֶכְרְּב
 ןעֶגעֶכּור םיִנֲהֹּכ ְךאָנ הָנְחְּת
 ףֹוּפָּכ םוי הָחְנִמ גִצ ןעֶמעֶגְסיֹוא ןגפ הָנֵחְּת
 הרות רֶּפַמ יד

 , י
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 תחנמ וצ מג רעֶד ףיֹוא הָנֹויְר ןייקיק
 : ׁשְטייַמ יִרָבְ רגַפְּפ םֹוי

 שטייש יִרְכִע םֵׁשַה יֵמֲחַר
 תֶליֵעְנ ראַפ רֶסּומ

 שייט יִרְבִע רַעַׁשַה תַליִעְנ

 ׁשְטייֵט יִרְבִע חַצָנ ןורָק
 רֹופָּכ םֹוי יָאְצֹומ ןופ ביִרֲעַמ

 ל ןֶתָיְו ּדיוא ,הָנְבֶל ׁשּודיִק רב
 רּגּפְכ םוי יַאְצֹומְל הָלָדְבַה רד

 רּוּפַּכ םֹוי יִאצֹומְל רָמָז
 כ ףיוא רופָּכ םוי יִאְצֹומ יִגָהְנִמּו יניד
 ׁשְמייֵט
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 ברע יניד
 נ ןעֶמ טָנאָז רּּפַּכ םוי םֶרֶע =

 יי טיג ,יהָרֹותְל רומז;
 ,"ףנעי הֶצְנמ םיִנ ףיוא ,"ןונתתפ
 רּוּפִּכ םוי ןעֶדייַס ,ייּונַּכְלַמ ּוניִבָא, טיָנ
 ראָנ ןעֶמ טְנאָז תָּבַׂש םּוא טְלאַּפעֶג
 ניבא. תיִר ּפ רעד ןיִא רֹוּפַּכ םוי בֶרֶע

 : "ּונָבְלמ
 טינ ןעֶמ ראָט רוּפַּכ םֹוי ברע ₪

 הָוְצִמ ַא זיִא סָע ,ןעֶטְסאַפ = |
 ןעֶסֶע ןעֶמ לאָז ךאְר ראָנ ,ןעֶסֶע וצ
 וצ גֶניִרְג זיא "םאְָ ןעֶכאַז עֶטְכייֵל
 לאָז טֶסֶע ןעֶמ ןעוֶו גוא ,ןֶעייֵדְרעֶפ
 סאָר םִיַמָש םֵשְל ןעֶּבאָה ןענּוז ןיִא ןעֶמ
 םעֶד ןעֶמְסאַפ וצ ןעֶּבאָה ַחֹּב לאָז רֶע
 לאָז ץֶראַה םאָד גּוא , שורקה םוי
 סאָד טעו ,הָבּוׁשְּת טיִמ ןייַז לופ
 ןעֶטְׁשְרעֶּבייֵא םעֶד ייַּב ןייַז בּוׁשָח
 יוֵוְצ טְסאַפיִג טְלאוָו רֶע יונ ייל
 ; רּוּמַּכ םוי גּוא רּוּפִּכ םוי בֶרֶע געֶט
 םעֶר רעֶנייֵא זּומ רּוּפִּכ םוי בֶרֶע (2

 רעֶּביִאַנ ןייַז םייפִמ ןעֶרעֶדְנַא
 טאָה רֶע דָלאַּב יוזא סאָד ,ןןעֶמעֶּב
 ,טְליִרּוזעֶג רעֶדָא ,ןעֶטְלאָשיִג םעֶנייֵא
 הָלְוַע א ןּוהְמעֶג םעֶנייֵא טאָה רֶע רעֶדָא
 םעֶלַא ןְהעֶז רֶע זּומ , ןעֶבאַז דְלעֶג ןיִא
 ּוצ םִָיַפְמ םעֶנעֶי נּוא ןייַז וצ ןקתמ
 םוי זיִא תֹוריֵבֲע יִד ףיוא ןעֶד ,ןיינ
 זיא רֶע ןעֶרייֵס ,רֵּפַכְמ טיִנ רּופָּכ

 ןעֶמ סאוָו םעֶד נּוא , םייפִמ םעֶנעֶי
 ןייק ןייז טיִנ ףיוא רֶע לאָו םייפמ זיא
 רעֶּביִא ןעֶזאָל ₪ ףראב רֶע , רֶזְכַא

  ןעֶמעֶּב
 ךיז הָוְצִמַא זיִא רּוּפִּכ םוי בֶרֶע ₪

 ןליִפִא ,הָוְקִמַא ןיִא ןייז לבוט
 הָליִבְמ רעֶד ןּופ ןמְז רעֶד , ְךיֹוא םיִׁשָנ

 6 1 (ט"ע רווחמ)
 א ר יי

 5 3 רופכ םוי
 ,גאָטיִמ רָהּוא ףְלעוֶוְצ ְךאָנ ןייז ףראד
 םאָר םידקמ ְךיִז זיִא סאוָו רעֶד גּוא
 טיִנ טייֵצ ןייק אנ רעֶד טעוֶו רֶע
 םיִרְקַט טיִנ ךיוא רַע ראָפ , ןעֶּבאָה

 : רעֶנייֵזַא ףיִלָע ראַפ ןייַז
 םיִמֲעַמ ייוֵוְצ ןעֶגאָז םיִׁשָרָפְמ יד"

 םוי בֶרֶע ףְראַד ןעֶמ סאוָו ראַפ
 עֶּכיִא םַעַמ ןייֵא , ןילבוט + ד רּוַּּכ

 ,שורַָה םוי םעֶד ראַפ ןעֶקינייֵר ןצ
 ,"ורֲהְמִּת יי יִנְפִל , םייֵמְׁש סַע יונ יױזַא
 רעֶטייוֵוְצ רעֶד - רַהַּטִמ זיא הָיְקִמַא ַא גוא
 טְסייֵה םאָד ,הָבּוׁשְּת רעֶּביִא ,םעט
 ףיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ .,הֵבּׁשְּת ןגהמ ריִמ
 ,טייֵקְׁשיִרּוי ןּופ לוע 'םעֶד %בקמ 1 ְךיִז
 ְךֶרָדְּב ןעֶריִּפ ןיוש ףז] ןעֶלאָז רימ סאָד
 ,ןעֶריִּפ ךיז ןעֶפְראַד ןעֶדּוי יו רשיה
 זיִא רֶע זַא רַגַא זיא ןיד רעֶד נא
 ןילבוט רַעיִרַּפ ְךיִז רֶע זומ רַגְכ ף

 ; הָוְקִמַא ןיִא
 יד ןיִא ּוליִּפֲא ןָלֶּנִל אָנָמֲחַר לבא א 6

 בֶרָע ףיוא ףראב תָעְבִׁש
 חָחֶנִמ ראָנ ,ןילבוט ְךיִז רּופָּכ םוי

 ; טייֵצ
 יוֵוְצ ןעֶכאַמ ּוצ גַהֹונ ףיז זיִא ןעֶמ <

 רֶניִזעֶג טְסייֵה םֶנייֵא ,טֶכיֵל
 גוא ןעֶּבעֶל לאָז ןעֶמ סאָד ,טֶכיֵל
 ןָא ןעֶמ רֶגיִצ טיל סאָד ןייז דְניִזעֶג
 ,טְּפאָלְׁש רֶע יו ּבומש ןיִא ְךיִז ייַּב
 טְרעֶו סאוָו טְכיִל ַא ְךאָנ גוא
 סאָד ,טְכיֵל תָמָׁשְנ ןעֶפּורעֶג א
 יר ןעֶד ,להושי ןיִא ןָא ןעֶמ רניצ
 ,טֶכיֵל ַא וצ ןעֶבעֶלְנעֶג זיא הַמָשְנ
 תְַשִנ = י רק םייֵטְׁש סֶע יונ ױזַא

 { 'םָרֶא



 ליז י"ראהמ הוקמ םוקמב הרימא
 סאָד סנוא ַא ויִא רַעְבייִא וא רעֶדְא ,הָוְקִמ ןייק אָד טיִנ ויִא םָע יונ טְרָא א ףיוא ויִא םָע עו

 ,דְנעֶה יד ןעֶׁשאַו ןייב רֶע לאו ,הָוְקִמ רעֶד ןיִא ןילבוט טיִנ ףיו ןעק רע
 : רעֶטְרעוֶו עָיד רֶעיִרְּפ

 ָףעֶגאָו נוא

 ת"וב היי םֶש רֵחַיַל ּומיִחְרּו וליִחְרַּב ּהיִּתְניִכְׂשּו אּוה ְךיִרְּב אָׂשָדּוק דוח 7
 ףֵהַּבְזִמ תֶא הָבָבּומֲאַו יִפָּב ויק ירא לֵאָרְׂשִי לַּכ םשִּב םִלָׁש אָדְוחְְב
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 לי ₪ תֶבׁשֲחַ הָלֵא יָי תַציִחְר אָהְּתׁשְו . חרב ןירה קמ הָיְִי
 ימצע תֶא רֵחַטְמ יִנָאָש םַשְכּ , הָאָס םיִעָּבְרַא לש הָרֹוהְמ הָוְקִמְּב ִתְלַבָמ
 + םיִמְלוע רוצ יו הי םֵׁשִּב רּוניִד רַהְנְּב הָלֲעַמְל יִתָמְׂשִנ ר רַהֵטְּת ןֵּכ הָמֵמָל

 = ע"ע" ריר ירא

 ט"ע שוריפ

 םֶרּוצ ייֵנ נּוא דְנעֶה יִנייַמ ןייֵר שאונ ףיא ץֵחְרֶא
 ןעֶליוִו רעֶד ןייַז לאָז םָע ,טאָנ ןופ ַחַּכְזִמ

 ןופ טאָג נּוא טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ ריִד ןופ
 בקַעיו קֶחֶצִי םֶהָרְבַא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 ןייז לאָז דְנעֶה יד ןעָשאונ ןייַר ןיימ סאָד
 ןיִא ןעוֶועֶג לָבֹומ ְךיִמ טלאוו ְךיִא יונ ךיילְג
 ריִמ ףיוא טְסְלאָז ּוד נּוא הִוְקִמ הָרָשְּב ַא

 "א נּוא ,ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶגְּפָא רימ ןּופ ןעֶלאז
 + טְלעוֶו יִד ףיֹוא אָד ךימ גיִנייֵר ךיא יונ
 ןיא ןעֶניִניֵר ףיז הָמָׁשְָנ ןיימ לאָז יא

 םאוָו ךייט ןעֶגיִרְרֶעייֵפ םעֶד ןיִא לעֶמיִה
 ןייד ןעֶנעֶו ןּופ ,(רוניד רהנ) טְסייֵה

 םֹויָתֹוא יִד טיִמ סאוָו (ה"י) ןעֶמאָנ ןעֶּביִל
 {ֶסֶא ,ןעֶטְלעוֶו איִד ןעֶפאַׁשעֶּב ּור טְסאָה

 : ןֹוצָר יהְו ןֵּב םיִניד עֶטְכעֶלְׁש יב ,םיִמֲחַר ןיִקעוֶו רעֶר
 טא געי יט

 ,רופכ םוי ברעל החנמ תלפת
 :םאָד ןעֶמ טְנאָז הָלָפְּתַה תיֵּב ןיִא ןְהעֶג ןייַרַא ייּב

 אַהְּתֶׁש יַהֹובָא יהלאו יהלא יי ףינפלס ןֹוצָר יִהְי .יִנֵדְמַל ְךיֶמְּפְׁשִמּו יו אָנ הָצְר יִּפ תֹובְרִנ
 :הָלֵפְּתַה תנו לֵמַבְמַה אָיְבּובְרַע לָּכִמ הֶרּורְבּו הָּכַו הָלּולְצ יִתָלִפְה

 :סאָד ןעֶמ טְנאָו הָחְנִמ תַלְפִּת ראפ

 רוש רֹוסְּב םֹולְׁשַה ויָלָע ּוניֵבֶא קָחְצֹי ןקיּמָש הָחְנִמ תַלֹפִּת .לֵלַּפְתַהְל ןְמּוזְמּו ןְכּומ יִניִרה
 :לֵאָרְׂשִי לָּכ םֵׁשְּב ןֹויְלָע םֹוקְמִּב הָׁשְרֹוׁש ןקמל

 .סאָד .ףךאָנ רעֶד ןוא תֹונְּבִיִק טְגאָז ןעֶמ

 15 הֶכָּכָׁש םָעָה יֵרְׁשַא :הָלָס ְךּולְלַחָי דוע ּףֶתיֵב יבשוי יִרשא
 יַהלֲא .ףְמַמורֲא דול הָלֶהְּת ;ויָהלֲא יש םָעָה יִרָשַא

 חָלֶלַהֲאַו ךֵכְרָבֲא םוי לֶכְּב ; דַעְ .םָלֹועְל ףמש ן הָכְרְבֲאְו ְּךֶלֶמַה
 רוד ; רֵקָח ןיִא ּותָלּודְנִלְו דֹאְמ לָלְהִמּו יי לוד ;רֶעָו םֶלועְל ךֵמָׁש
 יֵרְבִדְו ףרוה רובּכ רַדֲח ;ּוריִגֵי ךיָתֹורּובְנּו ְךֶשֲעַמ חַַּׁשִ רֹודָל
 + הֵנָרְפֹפֲא ְּךְתָלְדְנּו ּורָמאי ףיִתּואְרונ זּוזָעְו : הָחיִׂשֲא ְךיֶתֹואְלְפָנ
 םיַּפַא ְךֶרֶא ַײ םּוהָרְו ןּונח נג ךֶתֵקְדִצְ ּועיִּבְי ךְבּומ בַר רָכָו

 לרגו 1 (מ"ע רווחמ)
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 לָּכ יי ףודוי ; ויָׂשֲעַמ לָּכ לע ויָמֲחַרְו לפל יי בוט ; דָסֶח לָרְגּז
 :ּורָּבַדְיַ יףְתָרּובְנּוּורְמאֹיד ףתּוכלמ דובָּכ :הָכּוכְרָביַ 'ףיֶדיִסֲחַו ְךיֶׂשֲעַמ
 ְתּוכְלַמ :ֹותּוכְלַמ רַדֲה דובְכּו ויָתֹורּובְג םֶדָאָה יֵנְבִּל עיִדֹוהְל
 לָכָל יי ְּךֵמֹוס :רודו רוד לֶכְּב ְְּלַׁשְמִמּו םיִמָלֹוע לָּב תּוכְלַמ
 ןתונ הֶּתַאְו ּורָבַׂשִי ךיֶלֵא לכ יִניֵע :םיִפּופְּכַה לָכְל ףקוזו םילפונה
 : ןֹוצָר יֵח לֶכְל ַעיִּבְׂשַמּ ךֶרָי תֶא ַחֵתֹוּפ ;ֹוּתִעְּב םֶלֶכָא תֶא םֶהָל
 ויָאְרֹוק לֶכְל יי יי בורק ;ויִׂשֲעַמ לֶכְּב דיִסָחְו ויָכְרְד לֵבְּב יי קידצ
 םתעוש תֶאְו הֶׂשֲעַי זיִאָרְי ןוצר ; תַמָאְב והֶאְרְקי רֶׁשֲא לֿבָל
 םיִעָׁשְרָה לָּכ תֵאְו ויָבֲהֹא לָּכ תֶא יי רמוש ; םעישליו עַמָׁשִי
 םֶלועְל ושדק םש רָב לַּכ דרביו יִּפ רּבדי יי תלה  דיִמְׁשִי

 : הול םִלֹוע דעו הֵּתַעַמ הי ְךֶרֶבְנ ּונְַנֲאַ : דַעְו

 . ק"ח רמוא ןוחלפ

 1% ,ּהיִתּוכְלַמ ְךיֶלָמִיְו ּהיִתּועְרְכ אָרְב יד אֵמלֲעְּב .אָּבַר ּהיִמָׁש שדקתיו לֵרַגֲתִי

 ּורְמֶאְו בירק ןֵמְזִבּ אָלָנֲעַּב לֵאָרׂשִי תיֵּב כד ייַחְבּו ןוכיֵמויְבּ וכי
 רַאָפְתִיַו חַּבַּתְׁשִיְ ֵָּבְִי ,אימְלָע יֵמְלֲעְלּ םלעל ָךֵרָבֶמ אָּבַר ּהיֵמְׂש אָהְי ,ןֵמָא
 אוה ְךיִרְּב .,אָׁשרּוקְר הימש לֶלַהְִיו הָלֲעְתִיַ רֶדֵתְתִיְ אֵׂשַנְתִיְו םמֹורְתִיְו
 אֵמְלֲעְּב ןֶריֵמֲאַד אֵתָמֲחָנְו אָתָחְּבְׁשּוּת אָתְריִשְו אתכרב לּכִמ אְלַעַלּ אָליֲעְל

 : ןֵמָא ורמאו

 :ניהלאל לֶדְנ ּובֲה אָרְקֶא יי םֵׂש יִּכ

 : ףֶתָלְהְּת ריגי יִפּו חַּתַפִּת יִתָפָש ינדא

 ,םהרבא יִהֹלֶא ,ּוניֵתֹובֲא יִהלאָו ּוניֵהלא יי הָּתַא ְךּורָּב
 רובנה לֹודנַה לֵאָה ,בֹקֲעַי יִהֹלאַו ,קָחֶצִי יַחלא

 ,לֹּכַה הָנֹוקְו .םיבומ םיִדָסֲח לֵמֹוג .ןויָלָע לא .אָרֹונַהְו
 ןעמל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לָאֹונ איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוְו

 ;הֶבֲהַאּב ומש
 :םיִיַח םיִהֹלֲא ףנעמל ,םִיַתַה רַפְסַּב ונֵבְתָכְו ,םִיַחַּב ץֵפָח ְךֶלֵמ ,םייח ּונֵרָכָו
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 כ"ויעל יודיוו ינינע
 ףאָנ רּופָּכ םֹוי בֶרָע םּוא נוא ,ןייז הָדֵנְתִמ סאָו ראפ םעט א טְנאָנ םדא ייח רעֶד

 ןעֶצאָרְּפְׁש ּוצ ןָא ןיוש טְּביֹוה גאָטיִמ ףלעונצ ןעֶמ טְנאָז הָחְנִמ ּוצ רּוּפִּכ םוי בֶרֶע
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה ,רּוּפִּכ םֹוי ןּופ הֶׁשּורְק יד ןיִד רעֶד ליוו ,אָמָח לַע טיִמ יּוריוִו ןיוש
 לאז יּודיונ יִד סאָד ןעווֶועֶג ןקתִמ ל"ז םיִמָכֲח | רופפ םוי םוא זּומ ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶו סאָד זיִא

 ןעמ 1 1 44 (ט"ע רווחמ)
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 :םֶהָרָבַא ןֵגֶמ .י הֶּתַא ךּורְּב :ןנמּו עישומו רוע ֶלֶמ
 +עישוהל בַר הָּתַא םיִתֵמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלּועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ךמופ ,םיִּבִר םיִמֲחַרְּב םיִתַמ הָיַחְמ דָסָחְּב םיִיַח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסָא ריִּתַמּו םילוח אָפֹורְו םילפונ

 המוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ּךֹומָכ יִמ .רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֲא
 ;הָעּוׁשָי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִממ ְךֶלֶמ .ְךֶל
 ;םיִמֲחַרְּב םיִיַחְל ויָרּוצְי רַכֹוז ,םיִמֲחַרָה בָא + - ימ
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 : מ םיִתָמַה

 ְךּולְלַהְי םוי לֶכְּב םישודקו שודק ְּךְמִׁשְו שודק הָּתַא
 :שודקה ךֶלֶמַה ,יי הָתַא ָךּורָּב ;הָלָס

 ; הָניִּב ׁשֹונֲאָל דמלמו , תעד םָדָאְל ןנוח הָּתַא

 תעדה + ןנוח ,ָיי הָּתַא ְךּורָּב : לָכְשהְ הָניְּב הַעְד ףתאמ ּונֵנָח

 .ךֶתְדובְעְל ּונָּכְלַמ ּונֵבְרָקְו .ךתרותל ּוניִבָא ּונֵביׁשֲ
 הָתָא ְךּורָּב :ךינפל המלט הֶבּוׁשְתִּב נר

 ;הָבּוׁשְתַּב הָצֹורָה ,
 ,השודקה הז םיימוא ץ"שה תרזחב |

 םורמ יִמְׂשִּב ותוא םישידקמש םֵשִ םָלֹעַּב ףמש תֶא שָדְקְנ6 |
 .תֹואָבְצ יי שודק שודק שודק : רַמָאְו הֶז לֶא הֶז אָרְקִו ךָאיִבְנ די לַע בּותַּכַּכ
 ומוקממ יו דֹובָּכ ְךּורָּב ;ּורֵמאֹי ךּורָּב םֶחַמַעַל : : ודובָּכ ץֶרֶאָה לָכ אֹלמ
 ּהָיּולְלַה רוד רודל ןויִצ ְךִיַהֹלֲא םָלֹועָל יי ָךולָמִי : ; רטאָל בּותַּכ + ףשדק יִרָבְדְבּ

 ּבניהלֲא ל ףתְכשְו שידקנ ףְחֶׁשֶרְק םיִחָצְנ צו ְךֶלֶדָנ דיִנֵנ רֹורָו רֹודָל ץישל
 2 י הָּתַא ְךּורַּב : הָתָא שודקו לוד ךֶלֶמ לא יִּכ .דָעְו םִלֹועְל שּומָי אל ּוניִפִמ

 | :שודקה ְךֶלֶמַה
 יי שלש שיש ששי ללא לאל לאיאל. לש"לא אש" ערער רע, עא"

 כ"ויעל יודיוו ינינע
 רָע סאָד גְניִלְכיֹורְטׁשַא ןעֶפעֶרְט הָליִלֲח ןּופ הֶלָפְּת יד ייַּב דְלאַּב ןייז םידקמ ןעֶמ

 רָע רעֶדָא ,ןייז הָדוְתַמ ןעֶנעֶק טְׁשיִנ טעו רֶע הָחְנִמ יִד ְךאָנ רעֶמאָט םּוראוָו ,הָחְנִמ
 מו סֶע רעֶרייא ןעֶּבְראַטְׁש הָליִלֶמ טעֶו ףיז טעֶו , תֶקָסֶּפַמה הָדּועְס יד ןעֶסֶע טעוֶו

 ,ןערעװ = 8 1 א (ט"ע רווחט)

 4 ל
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 ַחָלֹוסְו לחומ יִּכ ,ּונֵעָׁשָפ יִּכ נַּכְלַמ גל לחמ ,ּונאַּטַה יִּכ ּוניֵבֲא ּונָל חלמ

 : חולל הָּבְרַמַה ןּונַח , 0 הָּתַא ְךּורָּב ;הָּתָא

 {הֵּתַא קֶזָח לֵאֹוג יִּכ ,ףֶמֶׁש ] ןַעַמְל הֶרָהְמ ּונֵלֵאְגּ ,נביר הָבְרְו ּוניִנֲעְב האָר
 :לֵאָרׂשִי לאוג , 5 הֵּתַא ךּורְּ

 הָלֲעַהְו ,הֵּתִא ּונֲתָלְחְת יִּכ ,חַעָׁשְוִנְ ונעישוה | אפרנו יי ּונֲאָפְר

 ןַמָאְנ אפור ךֶלֶמ לא יִּכ ,( וניתוכמ לָכָל הָמְלְׁש הָאּופְר

 ;לֵאָרְׂשִי ומע ילוח אפור ,ַײ התא ךּורָּב : : התא ןִמַחְרְו

 ָניִמ לֵּכ תֵאְו תאזה הָנָׁשַה תֶא ּוניֵהֹלֲא יי ּוניֵלָע ְךֵרָב
 הָמָדֲאָה יֵנְּפ לע הָכָרְּב ןֵתְו ,הָבֹוטְל ּהָתָאּובְת

 ָהּורְּב :תובוטה םיִנשָּכ ּונֲתְנְׁש ְךֶרָבּו .ְךֶבּוטִמ ּונֲעְּבׁשְ
 ;םיִנָּׁשַה ךֶרֵבָמ ,יי הֶּתַא

 עַּבְרַאֵמ דַחֵי ּוֵצְּבקְו , ּוניֵתֹויְלֶג ץֵּבִקְל םנ אָׂשְו ,ּונֵתּורֲחֶל לֹודָנ רָפֹוׁשְּב עקה
 ;לֵאָרְׂשִי ֹומַע יִתְדַנ ץּבִקִמ ,י 1 י הָּתַא ְךּורַּב : : ץֶרֶאָה תופּכ

 ןוגי ּונָמִמ רַסָהְו ,הָלחְּתַבְּכ ּונֵצֲעֹויְו הושאר בָּכ ּונימפוש הָביִׁשָה
 ,םיִמָחַרְבּו דֶסֶחְּב ּףרֵבָל יי הָּתַא ּוניִלָע ךולְמּו ,הָחָנֲאַ |

 ;טֵּפְׁשִמַה ךֶלֶמֲה ,יי הָּתַא ורְּב : טַּפְׁשִמַּב ּונֹקְדִצְו
 הָרֵהְמ ףיֶבָיוא לֵכְו , ודבאי עַגָרְּכ םיִניִמֲה לָכְו , הָוְקִת יִהְּת לַא םיִניִׁשְלַמלְו

 הָרָהְמִּב ַעיִנְכַתְו רָנַמְתּ רֵּבַׁשְתּו רקעת הָרָהַמ םיִרָזַהְו ,  ּותְרַּכִי
 60 0 0 אה

 : : םיִרָז עיִנְכַמּו םיִביֹא רבוש , ַײ הָּתַא ְּורְּב : : ֹוניֵמְיְב

 לַעְו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףמע יִנְקִז לַעְו ,םידיסחה לֵעְו םיקידצה לֵע
 ךיֶמָחַר אָנ ּומֲהָי וניִלֲעְו קד יִרְג לַעְו ,םֶהיֵרְפֹוס תַטיִלַּפ

 םיִׂשָו , תָמָאְּב ךמָׁשְּב םיִחְמֹוּבַה לָכְל בוט רֶכָׂש ןֵתְו ,ּוניֵחֹלֶא י .
 ,ַי הָּתַא ךּורָּב : ּונְחָטַּב ףב יִּכ שובנ אל םָלֹועְל םֶהָמְע ונֵקָלָח

 '; םיקירצל חָּמִבִמּו ןטָשמ

 תאופו הוהמ חלשתש וניתובא יהלאו וגיחלא יי ךינפלמ ןוצו יהי .הלוחה לע ללפתהל (*
 ךותב (פ"כל) הלוהל ףוגה תאופרו שפנה תאופר ,םימשה ןמ המלש
 : לארשי ילוח ראש

 כ"ויעל יודיוו ינינע
 רעָר ,ןייַז הָרוְתִמ ןיֹוׁש רֶע לאָז תֹקְמְפִמַה | ןקתְמ ייֵז ןעֶּבאָה םעֶד רעֶּביִא ,טְכאַנ ןְרעוֶו
 , רָסּומ א ןעֶנְרעֶל םיֹורַא ףיז ןעֶמ ןעק ןּופ = הָרּועְס יד ראַפ הָחְנִמ ְךאָנ דְלאַּב סאָד ןונעֶג

 יור 9 1 8 (ט"ע רווהמ)
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 רֶׁשֲאַּכ ּהָכֹותּב ןֹוּכְׁשִתְו בושת םיִמָחַרְּב ְךֶרֶיֵע םילשורילו

 ,םִלֹוע נב וניֵמיִּב בורָקְּב התוא הָנְבּו ,ָתֹרַּבִד י
 הַנֹוּב ,ײ הָּתִא ָךּורָּב : ןיִכָת ּהָבֹותְל הֶרָהְמ דַוָד אָסָכְו

 | :םירשודי

 ףְתָעּוׁשיִל יִכ , ּךֶתַעושיִּב םּורָּת ונרקו , ַחיִמְּצַת הָרֵחְמ רצ רַוַד חַמַצ תֶא

 :הָעּוׁשְי רק ַחיֵמְּצַמ יע הָּתַא ךּורָּב : םויה לכ וניוק

 ןוצָרְבּו םיִמְחְרְב לַּבַקְו ,ּוניִלֲע םחרו סּוח ,ּוניֵהֹלָא יי ּונלוק עמ
 ְךיֶנָפְלַמּו ,הָּתִא םיִנּונֲחַתְו תולפת עמוש לֵאיִּכ ,ּונָחְלַּפּת תֶא
 : ּונֵביִׁשְּת לא םקיר ּונָכְלִמ

 ָךּורְּב :םיִמָחַרְּב לֵאָרְׂשִי ְּךֶמַע תַלָפִּת עָמוש הֶּתַא יִּכ
 ;הָלֵפֵּת ַעָמוש ,ַי התא

 זרָא בֵׁשָהְו ,םֶתָלִפְַבּו לֵאָרְׂשִיְךְמַעְּב ּוניֵהלֲא ַײ הַצְר |
 םֶתָלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי יֵׁשֲאְו .ְּךֶתיֵּב ריִבָדְל הָדֹובֲעָה

 תַרֹובֲע ,ריִמְת ןוצְרָל יִהְתּו ,ןֹצְרּב לֵּבִקְת הֶבָהַאְּב
 זךֶמֵע לֵאָרְׂשִי

 הֶּתַא ָךּורָּב .םיִמָחַרְּב ןֹויִצְל ְךְבּוׁשְּב ,ּניֵניֵע הָניִזֲחֶתְ
 :ןויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמַה ,

 ןנברד םידומ יי אּוה הָּתַאָׂש . ונחנא םידומ
 ּוניֵהֹלֲא יי אּוה הֶּתַאָׁש ךָל ּונְחַנֲא םיִדֹומ =

 רֶׂשָּב ב יִהלֶא ּניֵתֹובֲא יֵהְלאָו טל ? ּניֵתובֲא יֲהֹלאֵו ניֵהלֲא
 תֹואָדֹוהְו תֹוכָרְּב תיִׁשאֵרְּב רצוי ּוניֵרְצּי | הָּתַא ּונֲעְׂשִי ןֶנַמ ונוח  רּוצ דֶעְו
 ּונָחייָחֲהָׂש לַע ׁשֹודֹקַהְו לֹודְגַה ּףמשל רֵפְַנּו ךֶל הָדֹונ ,רֹודְו רֹורְל אוה

 ףיקח רֹומְׁשִל שרק תֹורְצַחְּל ּונֲחֹויְלִג 4 םיִרּוסמַ נ ףֶתָכְהִּת ףיסָאְמְו ונְמִיִקְתּו ּוניַחְּת | ןּכ ּונָתְמִיִקְ ךָיּב יִרּוסִמַה ּונייח לַע ףתל
 לַע .םֵלָׁש בֶבֵּלְב ְּדְֶעְלּו ְךנֹוצְר תֹוׂשֲעַלְ לַעְו ְךָל תֹודְּפַה ּונֵתֹומְׁשִנ לַעְו
 1 תֹואָדֹוהַה לא ורב .ך5 םיִדֹומ ונְחְנֶאָׁש ְךיֶתֹואְלַפָנ לַעְו ּונָמֵע םוי לֶבָּבֶׂש + ףיסנ

 רקוב בֶרֶע ,תע לֵכְּבָׁש ךיֶתֹובּוטְו
 םָלֹועַמ ,ףיֶרָסֲח ּומַת אל יִּכ םֶחֵרְמַהְו ,ףימחב ולב אל יִּכ בוטה .םִיָרָהִצְו

 מ וניוק
 שלש רשעי ריר ר ר רשי רשי רשי רעילעיאירעיר ,יףעירעירעיר /יר.,,רעיישיסשיטעיסעשיט.

 כ"ויעל יודיוו ינינע
 תמ יְִרנ לָּכ ויִּב הָחְנִמ ןופ םאָר ,ןעֶּבעֶל ,טְניִכעֶרעֶּב ןייז ףְראַד ׁשְטְנעֶמ רֶר טייונ יו

 ליל לאָז רָע סאָה , ןייז הָבְְַמ ןיוש רֶע = ןיז טיט עֶנְרַא םוטְּב םינ יא רֶע םאָב
 םינ 10 1 א (ט"ע רוגחמ)

 תת עי. ירעירעיר ער /י\,/ר\/ר,/ע ערער, שלש
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 ;רֶעְו םֶלֹועְל , דימת ונֵּכְלַמ ףמש , םָמּורְתִיְו ְךֶרֵּבְתִי םֶלֶּכ לַעְל

 ?ךָתיִרְב יִנְּ לָּכ ,םיִבומ םיִיַחָל בֹותְכּו

 לֵאָה ,תָמֲאַּב ךְמש תֶא ּולְלהיו ,הָלָס ךודוי םייחה לכו
 בוטה ,יי הֶּתַא ךורְּב הָלָס ּונְַרָעְו ּונתְעושי
 ;תֹודֹוהְל הֶאְנ ףלו ךמש

 הָּתַא יִּכ ,םֶלֹועְל םיִׂשְּת ּךְמַע לֵאָרְׂשִי לע בֶר םולש
 ףרבל ְךיניֵעְּב בוטו .םולשה לֶכָל ןודא ְךֶלֶמ אּוה
 :ךִמולָשּב הָעָש לֶבָבּו תַע לֶכְּב .לֵאָרְׂשִי ךמַע תֶא

 ןנחנא ,ףיֶנָפְל בֶתַּכִנְו רֵכָזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַפּו ,םולָשְו הָכָרְּב ,םיִיַח רָפְמּב
 ;םֹולָׂשְלּ םיבומ םייַחְל , לארי תיֵּב מע לָכְ

 :םולשה הֶָשוע ,ָי הָּתַא ךורָּב

 : יִלֲאֹנְו ירוצ ַײ ,ךיֶנָפְל יִּבִל ןֹויְנָהְו ,יפ יבמ ןוצְרָל ויקי

 ּונֵתָלְפְת ְךינְפִל אֹבָּת ואָנָא ייפ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאַוּוניֵהֹלֲא
 ישקו םיִנַפ יזע ּונָא ןיִאָׁש ונֵתָנְחִּתִמ םֶלַעְתִּת לֵאְו

 םיקידצ , 'וניִתֹובֲא יקלאו וניֵהלַא ַי ְּךיֶנְפְל רמול ,ףָרֹוע
 :ּונאָטַח ּוניֵתֹובֲאְוּונְחַנֲא לֶבֵא . .ּונאָמֶח אלן ונְחַנֲא |
 ,רנְסַמֲח ,ונרז ,ונעשרהו ,ּגניִוָעָה + : יפור ּונְרַּבִר ,ּונְלֵזְג ,ונָדַגְּב , נְמַׁשֲ

 ,ּנְררָמ ,ּונְצֲאָנ ,ּונְרַרֵמ ,ּונצל ,ּונְבֵזְּכ ,עֶר ּונְצצָנ : רקש נלַפָמ
 ,ּוניֵּת ונע ,גנְתַחש , ּונְעַׁשָר : : ףֶרֹוע ונישְק  ,ּונְרֵרָצ ,  ּונְעַׁשָּפ ,ּוניוֲע

 :נֲעָּתִֶּ
-----.- 

 כ"ויעל יודיוו ינינע
 ,יודיוו יִד ייַּב נוא ,הָחְנִמ יד ייַּב ץְראַה ןייַז | ,יּודיוג ןָא רוּפַּכ םוי ףיוא ןעֶּבְראַטְׁש טי
 ןְפעֶרְט טינ הָליִלֲח םֶהיֵא ףיז לאָז סע סאָד נייֵומיֹוא ְךיִז טיִנ דּוי רעֶדעֶי ףָראַד ףיוא

 ןייק 11 1 א (ט"ע רוזחט)
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 אָּבַה לָּכ לע קיִדַצ הָּתֹאְו ,ּונָל הָוָׂש אלו םיִבֹומַה ְךיֶמָּפְׁשִמְמּו ְךיֶתֹוְצִמַמ ּונְרַמ

 : 'ּונָׁשְרַה ונְחַנֲאַ ,ָתיִׂשָע תָמא יִּכ ,ּוניֵלֵע
 לֵב אֹּלֲה ,םיִקָחֶׁש ןֵכֹוׁש ףיִנָפִל רֵפַמְנ הַמּו ,םֹורָמ בש ףינפל רמאנ הָמ

 : ַעָדוי הָּתִא תֹולְגָנַהְו תֹורָּתְסַנַה

 הֶּתַא :יִח לָּכ יֵרְתַס תֹומּולֲעַתְו .םֶלוע יִזָר עָדֹוי הֶּתַא
 רָבָד ןיִא  בָלָו תֹויְָּ ןֵחֹובּו ,ָמָב ירח לָּכ שפוח

 ןוצר יִהְי ןכבו .ףיניע דגְנִמ רֶּתְסִנ ןיִאְו ָּךֶמִמ םֶלָעְנ
 לכ לַע ּונָל חַלְסִּתֶׁש ,ּוניִתובָא יקלאו ּוניֵחלֶא יי ְךֶנָפְלִמ
 לע ּונָל רָּפַבְתּו,ּוניֵתֹונוֲע לָּכ לע ּונָל לֶחְמִתְו ,ּוניֵתאֹטַח

 ;ּוניֵעְׁשִּפ לֵב
 ;ןֹוצָרְבּו םַנֹואְּבְדיִגְפֶל ּונאָטְחַׂש אָמַח לע

 ץֹומאַּב היֶנְָל ּונאַטַחֶׁש 'אָמח לַעְו
 : בלה

 ; תַעָד יִלְבְּב ףיֶנָפְל ּנאָטְחָש אטח לַע

 יִומַבּב ףיֶנְָל נאַמֲחֶׁש אַטַח לַעְו
 ;םִיָתָפְׂש

 יּולָגְּ ףינפל ּונאָטֶחְש אָמִח 5ַע
 ; תֹויִרֲע

 ;רֶתָסַבו יֹולְנּב ל ףינפל ּגנאַטַחְׁש אטח לַעו

 תַעַדְּב ףיִנפל ונאָמְחְש אמה פע

 : הָמְרִמְבּו

 :הָּפ רֹוּבִדִּב ףיִנָפְל ּונאַּטַחְׂש אמה לעת
 | :ַָרתַאָנוהְּבףיְִפלּונאָטְתׁש אָּטַח לַע

 : בלה רוהרהְּבִףיִנְפל ונאטחש אמח לַעְו

 תַריֵעְוַּב פל ונאטתש אָטִח לע
 ; תֹונְז

 3 הַּפ יִדְוּב ףינפל ונאָטְחְש אָמָח לַעְו
 "לולב ָהיֶנְֵל ונאטש אמח לע

 ! םיִרֹומּו םיִרֹוה

 הָגְִׁשִבּוןורָזִּב ףיֶנפְל ּונאָטְחֶׁש אטחלעו
 + די קְזֹוחּב ךֶנָפְל ונאמַהֶׁש אמח לע

 ?םשה למ ףיֶנָפְלונאָטְתֶׁש אָמח לעו
 :תֶאְמִטְּב ףיָנ ןָפֶל ּונאָּטְהֶש אֵמָח לע

 0 ; םִיָתַפְׂש

 {הָּפ תַוִׁשְפַטְּב גףיֶנְפְלֹי ּונאֵמַחְׂש אֵמָח לע
 זעֶרָה רָצְיִּ ףינפל נאַמְתָׁש אמה 5ע

 םיִעְרויְּב + ְךיֶנָפְל ונאַמְחֶׁש אָמֲח לַעְ
 ; םיִעְרֹו אֹלְבּו

 ?ּונְל רֵּפַּכ , ונְל לחמ . ּונָל חַלֶס , תֹוחיִלָס ַהֹולֲא םֶלֶּכ לַעְו

 | שָחַבְּב נפל נאָמְחׁש אמה לע

 : בָזָכְבּו

 ה ל

 + ןֹוצָלְּב ףינפל ונאמתש אטח לַע
 :ערהןושלב ְךיֶנְפְלֹי ונאָמַחָׁש אטַח לַעו

 צִּתַמְבּו אָׂשמְבךיָנָפלי ונאַמַחָׁש אמה לַע :דחש תַּפַכְּב * ףֶנָפָלי ּונאָמְהֶׂש אטח לַעְו
 טי

 כ"ויעל יודיוו ינינע
 ְןעֶבְראַטְׁשְּפָא ןייז ראפ הָדֵוְתִמ זיא רעֶנייֵא טשינ הלילח לאָז סאָד ,לֹוׁשָכָמ םּוׁש ןייק
 ₪ םֹוי םֶד ּוצ ןייֵר ןייַנ ּוצ לאָז רֶע םָד ףְראָה רֶע ח ,יּוריוו עטְצעֶל ןייק ןעֶסייֵה
 יוו ףייִלג ןעֶקְנאַבעֶג עֶנייר טיִמ ןייז הָדוְתִמ

 א (ט"ע רוזחטו
 ג הֶרְהֶמְבּו הָׁשּורְקִּכ ןייַז ּוצ לַּבִִמ גּוא
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 ֶכֲאמְּב ףיִנפְלּונאָטֶחָׁש אָמַח לע

 ; הָּתְׁשִמְבּו

 ְךֶׁשֶנְּב ףינפל ּונאָמְחֶׁש אָּמַה לַע

 : ; תיִּבְרַמְבּ

 תֶיְטְנְּב ףיָנָפְל ּונאָטְחָש אֵמָח לַעו
 : ןֹורָג

 ,ֹונָל חַלֶס , תֹוחיִלְס הלא םֶלּכ לַעְו

 תַקיִרְּפִּב ףיָנָפְל ּונאָטְחָש אמה לע
 : לוע

 : ; תּוליִלפְּב ְךיָנ נפל ונאטַחש אַטַח לַעְו

 :עֶר תִיָדְצַּב היפ ּונאָטְַחְש 'אמח לַע

 תּורָצְּב היֶפ פֶל ּונאָטָחָש אָּמַה לַעְ
 :ןיָע

 :שאר תֹולָקְּב ףיֶנָפְל ּונאַטֲחֶׁש אָּמַח לע
 תּויִשַקְּב היל ּונאַמַחָׁש אמה לַעְ

 : ףֶרוע

13 

 ַּחיִשְּב ףיֶנָפְל ּונאָּטַחֶָׁש אָמֵח לע
 ;ּוניֵתֹותַּפִׂש
 3 ןִיָע רּוקַׂשְּב ךיֶגָפָל ּונאָטָהֶׁש אָמַח לַעְו
 צ ֿתֹומָר םיניעב ְךיֶנָפְל ונאָמָחְש אמח לע

 חּוזַעְּב ףינפל ּונאָמְחָש אח לַעְו
 : ; חַצמ

 { ונל רֶּפַּכ ,ֹונָל לחמ

 םיִלְנַר תַציִרְּב ףינפל ּונאָטְחַׁש אְטח פע
 :עַרָהל

 3 { תּוליִכְרִּב ְךיֶנָפָל ּונאַמֲחָׁש אָמַח לַעו
 +אוש תַעֹובְׁשִּב ךיֶנָפְלֹי ונאַמֲחְׁש אמה לַע

 תֵאָׂשב היֶנָפְל ּונאַטִמָׁש 'אמַח לַעְו
 ; םַנְח |

 די תֶמּוׂשְתַּב ְךיֶנָפָל ּונאָטְחָש אָטַח לַע
 ןֹוהְמָתְּב הי פל ּנאָטַחָש אטַח לַעְו

 9 ; בֶבֵל

 ;ּונָל רֶּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס , תֹוחיִלְס ַּתֹולֲא םֶלְּכ לֵעְו
 ;הָלֹוע םֶהיִלֲע םיִבָײַח ונֲאָׁש םיִאָמֲח לַעְו
 ;תאַמַח םֶהיֵלֲע םיִביִיחּונֲאָׂש םיִאָמַח לַעְו

 ברק םֶהיֵלֲע םיִבָיַח ּנֵאָש םיִאמֲח .לַעְ

 : : דָרוי הלוע
 םֶשֶא םֶהיֵלֲע םיִביַח ונֲאָׁש םיִאָּמֲח לעו

 :  יּולָתְו יַאְדַו
 תּכַמ םֶהיֵלֲע םיִבָיַח ּונָאָש םיִאָמֲח ל

 : ; תּודְרַמ

 םֶהיֵלֲע םיִבָיֲח ּונָאָש םיִאָטִח לַעו

 : ; םיִעָבְרַ תּוקְלַמ
 םֶהיֵלֲע םיִבָיַח נָאָש םיִאָמֲח לַעְו

 ;םִיַמָׁש יידיִּב הָתיִמ
 תתֶרָּכ םֶהיֵלֲע םיִביַח נאש םיִאָמֲח לַעְו

 - "";ירירעג
 םֶהיֵלֲע םיִבָיַח ּונָאֶׁש םיִאָמִת לֵעְו
 ' ;ןיִד תיֵּב תֹותיִמ עַּבְרַא = =

 תֹוָצִמ לַעְו הֵׂשֲע תֹוָצִמ לע .קֶנָחְו גֶרָה הֶּפָרְׂש הָליִקְפ
 ןיאש ןיבו הֵׂשֲע םוק ּהָּב שיש ןיִּב הֶׂשֲעַת אל

 ,ּונָל םִיּולְנ םֶניֵאׁש תֶאְו ּונָל םיּולגה תֶא .הֵׂשָע םוק ּהָּב
 םּונרמא רֵבָּכ ּנָל םיולגה תֶא
 ךיֶנָפְל ונל םיולג 'םָניִאָׁש תֶאְו

 ,םֶהיֵלֲע ֶל ּוניִדֹוהְו ךיֶנָפְל ם
 .רֶבָדַּכ םיִעֹודיִו םיּולנ םֶה

 דַע וניֵנְבִלּ ונָל תֹולְנַנַהְו וניֵתלֲא ייל תֹורָּתְסִנַה רַמַאנש
 התא יִּכ ; תאֹזַה הָרֹוּתַה יֵרְבִד לכ תֶא תושעל םלוע

 ןחלס 15 / ט"ק ךוזחמ)
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 ,רֹודָו רוד לֶכְּב ןּורָׁשִי ימבשל ןְלָחְמּו ,לֵאָרְׂשִיְל ןֶחְלֶׁש

 ;הָּתֶא אָלֵא הָלֹוסְו לחומ ךֶלֶמ ונל ןיִא ְךיֶדָעְלַּבִמּו

 רַפָע : יִּתָרַצונ אל ּולֵאְּכ יִּתְרַצֹונְׁש וַׁשְכַעְו יאֵדְּכ יֵניֵא יִּתְרַצֹונ אֹלָש דַע יַהלֲא
 תָׁשּוב אֵלָמ יִלְכַּכ א נפל יָנֲ ירה  יַתָתימְּ רַמחַו 4 ב יָנֲא

 יִשְּפַנְו םודח יִׁשְפַנ יֵלְלַקְמִלְו הָמרִמ רֵּבַרִמ יתפשּו ערמ ינושל רוצנ , הלא
 ,יׁשִפַ ףֹורָרּת ףיֶתוְצִמְבּו .ףֶתָרֹותְּב יל חַתָּפ הָיהִּת 535 רֵפֲעַּכ

 ,םָּתְבַשֲח ןמ לקלקו ו 2 תרהמ 1 יל מ לֶכָ

 : ןַמָא רמו לֵאְָׂשִי כ לַעו

 ונקלח ןֵתְו ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב שְֶקִמַה תיֵּב הָנְּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יַהֹלאָו ּוניֵהֹלֲא יי ךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יה*
 תַחְִמ ייל הָבְרָעְ + תויָנמָדְה םיִנָׁשְכּ םלוע יִמיִּכ הֶאְרִיְּב ףֶדְבֵעַנ םשָו :ףתרותב

 : תוינימדק םיִנָׁשְכּו םליע יָמיִּכ ִיַלָׁשּוריִ הָדּוהְי

 -.ש"ק רמוא ןוחא

 .ּהיִתּוכְלַמ ְךיֶלְמִיְו ּהיִתּועְרִכ אָרְב יד אֵמְלֲעְּב .אָּבַר ּהיֵמָׁש שדקתיו לדנמ*
 ּורְמֶאְו בירק ןֵמְזִבּו אֵלָנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבד ייַחְבּו ןוכימויִבו ןוכייחְּב

 ראָּפתיו חַּבַּתְׂשִיְו ךֵרָבְִי ,אָיַמְלִע יֵמְלֲעְלּ םלעל ְךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמָׁש אֵהָי .ןמא
 אוה ףיִרּב .,אָׂשָדּוקְד היִמְׁש לֶכַהְתִיְ הָלֲעְִיו רֶדֵהְתִיְ אשנתיו םמֹורְתִיְו
 אָמְלַעְּב ןְריטאב אָתָמֲחְגְו אָתָחְּבׁשּוּת אָתָריִׁשְו אָתָבְרִּ למ אלעלו אליל

 : ןֵמָא ורְמֶאְו |

 : ּונֲתָלַפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבִק- לחק

 איַמְׁשַב יד ןוהּובַא םֶדָק.לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לַּבקְתִּת ןוח
 ; מא ּורְמִאָד

 | !םֶלוע דַעְו הָּתַעַמ ךְרובְמ יי םֵׁש יִהְי להק

 :ןֵמָא ּורְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לע ּוניֵלֲע םיִיַחְו אָיִמְש ןמ אָּבַר אָמָלְׁש אָהְו ןוח =
 : ץֶרֶאו םִיַמְׁש הֵׂשֹוע י ו םָעֵמ יִרָזָע להק

 :ןמא ּורְסִאְו לארי לַּכ לַעְו וניִלֲע םולש השעי אּוה ויָמֹורְמִּב םולש הָׂשֹוע ןוחי

 14 1 א (ם"ע רווחמ)]
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 אלָׁש ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָלּודְג תַתָל לֹּכַה ןודָאּל ַחֵּבַׁשְל ּוניִלָע
 אלש .,הָמְדָאָה תֹוחְּפְׁשַמְּב ּונָמָׂש אלו תֹוצָרֲאָה יייוגָּכ ונשע

 םיִוחתְשִמּ םיִעְרֹוּכ ּונְַנֲאַו : םָנֹומֲה לֵכְּכ ונָלְרֹגְ םֶהָּכ ונְקְלָח םָׂש

 אוה יי יִּב בבל לֶא ָתֹובְׁשֲַו םויה ְתעדָיו תָרֹותְב בות
 ;דֹוע יא תַחָּתִמ ראה לַעְו לַעַמִמ םִיַמְׁשַּב םיִהֹלֲאָה

 םויַּב "ראה כ לע ל הָיַהְ רַמָאְְו דעו על ולמי יו ו .ָךֶחְרֹותְּב
 : רֶחֶא ומשו דַחֶא יי הֶיְהִי אּוהַה

 . םותי שידק

 צּהיִתּוכְלַמ ְךיֶלְמִיְו ּהיִתּועָרַכ אָרְב יד אָמְלֲעְּב ,אֵּבַר ּהיִמָׁש שדקתיו לֵדַגְתִי

 "ורָמאְו בירק ןֵמְזִבּו אָלְנֲעַּב לָאְרְשי תיֵּב לכד ייחבו\ ןוכימויבו וכי
 ראפ חַּב ְֵּׁשִיו ֵָּבְהִי . ,אָיֵמְלִע יִמְלֲעְלּ םַלֲעְל ְךרָבְמ אֵּבַר ּהיִמְׁש אָהָי ,ןֵמָא
 ואָליֵעְל אּוה ְךיִרּב ,אָשְדּוקְדְ היִמָׁש לֶלַהְתִי הלעתיו רֶדֵתְתִיַ אשנתיו םָמּורְתִיְו
 צרמאו אָמְלעְּב ןְרָיְמֲאד אָתְמַחְנְ אָתַחְּבְשּות אָתְריִשְו אָתָבְרִּב לָּכִמ אָלָעַלּו

 ;ןֵמָא
 : ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלֲע םיִיַחְו אימש ןִמ אֵּבִר אָמָלְׁש אָהְי

 3 ןִמָא ּורְמִאְו לֵאְָׂשִי לב לע וניִלֲע םולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמּורְמִּ םֹולָש הָׁשֹוע
 רק 7

"7% 

 :בירעמ ךאָנ ירוא יי דִוָדְל ןעֶגאָו םיִזָנְּכְׁשִא יי

 %כָאְלּו ,םיִעָרְמ ילָע בֹורְקִּב :דֶהַפֶא יִמִמ ייח זֹועְמ יי ,אָריִא יִמִמ יְִׁשֵיְו יִרֹוא יי רִוָרְל
 ּאָריי אל הָנֲחַמ יֵלָע הנחת םִא : ּולֵפָנְו ּולְׁשֶּכ הָמַה ,יִל יביאו יֵרְצ ,יִרָשְּב תֶא

 ,שקבא ּהָתֹוא ,ַײ תֶאָמ יִּתְלִאָׁש תַחַא :ַחֵמֹוב יִנָא תאֹזְּב ,הָמָחְלִמ ילע םּוקָּת םִא ,יבל
 .יםֹויְּב הָבְסְּ יִנֵנְּפצִי יִּכ ופָכיֵהְּב רקבלו ,װ םַעֹנְּב תֹוזֲחַל , יַיַח יִמְי לָּכ ,יָי תיִבְּב יִּתְבִׁש
 ,יֵַתֹוביִבְס יבָיא לַע ,ישאר םּורָי הַָעְ זיִנֵמְמֹורְי רּוצְּב ,ֹולֲהָא רָתֵסְּב יֵנֵריִּתְסִ ,הָעְר
 :יננענ יִנֵנֲחְו ,אָרְקֶא ילֹוק ַײ עַמְׁש ; וול הֶרמַזֲאַו הָריִׁשֲא , הָעּורְת יֵחְבִז ֹולֲהָאְב הֶחְּכְוָאְו
 יפַאְּב םַּת לֶא ,יִנָמִמ היֶנָ רֶתְסַּת לא : שקבא ַײ יֶנָּפ 'תֶא ,יִנפ ּוׁשֲַּב ,יֵּבִל רַמָא ףֶל
 91 ,יָנּובְוֲע יִמִאְו יִבָא יִּכ !יִעְׁשִי יַהֹלַא יִנֵבְזַעַּת 'לֵאָו יִנֵׁשְטִּת לא ,ָתייָה יִתָרְזֲע ,ףֵדְבע
 יב ,יִרְצ שָפְנְּ יִנָנְהִּת לא :יִרְרש ןעמִל ,רֹוׁשיִמ חַרֹאְּב יִנֵחְנּו ,ךּכְרַד י 5 ִנֵרֹוה : יָנָפְסַאַנ

 ּומק 18 1 א (ט"ע רוגתמ)
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 לא הנק :םַײס ץֶרֶאְּב ָ!! בּוטְּב תיאְרל ,יִּתְנַמֲאָה אֵלּול : םָמָח חפיו רקש ידצ יב ומ

 .ייק ; וו לא הוק ,ךֶבָל ץֵמְאַּיו קוח , ַײ

 -------* 4 --0%+-<--ההד"

 .ןעדניצ ם טכיל ראפ רופכ םוי ברעל הנחת
 סאוָו טְכיִל עֶניִזאָד יִד ףֵלׁש לש ונוּבְד

 ראַפ ןעֶלאָז ןָא טְצעֶי דְניִצ ְךיִא
 ניִּמְכיִל ַא ןופ ּבייֵהְנֶא ןייֵא ןייז ריִמ
 ןָא דְניִצ ְךיִא יונ ױזַא , רֶהאָי ְךעֶלְקיִלְג
 וממלא וזא שודקה םוי דוב בל טְכיִליִד
 וצ ןעֶּבייֵהְנַא לאו למ ןיימ ןעֶסייֵה
 שעֶגְרעֶטְסְניִפ םֶריוִו ױזַא גּוא ,ןעָמְכייל
 יִד ןּופ ןייש רעֶד  ראַפ טְפיֹולְטְנַא סאוָו
 גיִטְכיִל ןיימ ראפ ןעֶלאָז יױזַא , טכיל
 ַתָו . תורצ עֶנייַמ עֶלַא ןעֶפיולְטְנַא לזמ

 םעֶד ןעֶצְראַה ןיימ ןיִא ןייֵרַא ּביִג יגל
 סאוָו ץְלַא נּוא ם'טּוג ןוהמ ּוצ קָשַח

 ץְראַה סאָד קְראַמְׁש .טְלעֶפעֶנ ריד
 .ךיִז ןעֶלאָז 2 ְךעֶלְרעֶדְניִק עֶנייֵמ ןּופ
 ןעֶלאָז ייֵז , ריִד ןָא טְסעֶפ ןעֶטְלאַה

 שיִנ געוֶו ןעֶטְכעֶר ןעֶכייֵלְג ןופ הָליִלָ
 פא טיִנ הָליִלֲח לאָז ְךיִא נוא ,ּפאָרַא
 ןופ ייֵז נוא , ייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶסיִרעֶג
 רעֶד ןיִא רהאָיַא רעֶּביִא נוא ,ריִמ
 ןייד ןיִא ןייז עלא ריִמ ןעֶלאָז םייצ
 ןעֶּביֹול ףיד ן ןעֶלאָז גוא , דנאל גיִלייֵה
 ריִמ םאוו ,ׁשָרְקִמֲה תיֵּב םעֶד ןיֵא
 ,ןֶעיֹוּבְסיֹוא דובָּכ ןייב ראפ ןעֶלעוֶו

 ין מ

 = הָכְרֶּב יד ןעֶמ טְכאַמ טְכיִל טְשְטְנעֶּב ןעֶמ ןעוֶו

 רֶׁשֲא םבֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא ַי הָּתַא ְךּורָּב
 רַנ קיִלְרַהְל ונְוָצְו ויָתֹוָצִמְּב ּונשדק
 ;םיִרָפִּכַ וי לש 1 תַּבַׁש לע תבשל)

 ונָעיִגַחְ ונָמיְִו ּנייֲחַהָׁש םָלֹועָה ְךֶלֶמ ניֵהלֶא יי הָּתַא ךּורָּב
 : :הָוה ןֵמְול

 ,םאַּבעֶג רעֶזְנּוא רֹוכֵּכִל ,טאָג דובכ5
 סאו ,שודקה םוי םעֶד דֹובָכְל 0

 ,ןעֶּבעֶגעֶג זנּא טאָה ,טאָג רעה רעֶזְנּוא
 עֶּביִל .יִר ןעֶטאָּבעֶג זנוא טאָה נוא

 םייקמ ןעֶנעֶק טְכעֶר יז לאָז ךיא ,הָוְצִמ
 ןעֶגיֹואוועֶג ױזַא לאָז יז .גּוא , ךייז

 ןֵּכ ןֵמָא ,תֹוָּצִמ גיַיְרַּת לָּכ יונ ןיינ
 :ןּוצְר יִהְי

 נֹקְלַח ןֵתְו ּוניֵמְיְב הָרֵהְמִּב ׁשֶרֶקִּמַה תיֵּב הָנָּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יָהלאָו ּוניֵהֹלֲא יי ףיִגָפְלִמ ןוצר יהָז
 ₪ ייל הֶבְרֶעְו : תֹויָנֹומְרק םיִנָׁשְכּ םלוע יִמיִּכ חֶאְרִיְּב ףֶרְבַענ םש] ;ָךֶתֶרֹותְּב

 . +תֹוָנֹומְדק םיִנָׁשְכּ םלוע יֵמיִּכ ִיַלָׁשּוריִ הָדּוהְי

 טי גע שא עא

 16 1 (ט"ע רווחמו



 5 17 ןעשטנעב טכיל ךאנ כ"וי ברעל הנחת

 {הֶנְוַּב םיֹורְג םיִמ ןיִׁשְטְנעֶּב פֶכִל ְךאָנ רֹוּפִּכ םֹוי בָרָע םּוא ןעֶגאָו ןעֶמ לאָז הנחת יד
 : צד +

 םִיַמָשִּבׁשּנִבָאִנפלרֵּברָללַחָא םֶרֶמ
 ןיימ ןעֶגעֶפֶע .ּוצ גְנאַפְטְנַא ףיִא רעֶדייֵא

 תֹולּפִּת ריִד ראפ ןעֶדייֵר ּוצ ליֹומ
 רעֶזְנּוא טְסיִּב ּוד סאָו טאָנ ּוד , תושקבּו

 בעיל ןייַד ריִמ גּוא ,לעֶמיִה ןיִא רעֶטאָפ
 ;רעֶדְניִק עֶנייִד ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי קֶלאָפ

 תובל תֶאקַחְִׁ נפקא
 ןעֶטעֶּב וצ םיִנָּפ ןייַד ןעֶרעֶרעֶּפ ףיא לעֶט

 טְסְלאָז ּוד זַא ,ןעֶמאָנ ןעֶּביִל ןייב ןּופ = =
 עֶנייֵמ גּוא ,ץראה רעֶטיִּב ןיימ ןעֶקְראַטְׁש
 הָליִלֲח לאָז ְךיִא ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְריִאְרעֶּפ
 ריב יִד טיִמ ןעֶרעוֶו טְלעֶביֹורְטְשעֶג טיִג

 : ליומ ןייֵמ ןּופ

 :לֹוּפִּת יַלָע תֶוָמ תַמיִאְו ,דֵרֲחָייִּבִל יִּ
 רֶעייֵז ריִמ ןיִא טּוהָט ץְראַה ןיימ ןעֶד

 ׁשיִנעֶקעֶרְׁש:טיֹוט ןייַא נּוא ,ןעֶרעֶטְיִצ
 ּוהְט ףךיא ןעֶו ,ריִמ ףיֹוא ןעֶלאַּפ טּוהָש

 ןעֶפֶע ךיִא ןעֶמעוֶו ראפ ןעֶקְנעֶדאַּב ףיפ
 ןעֶמעוֶו ראפ נוא ,ןעֶדִייֵר ּוצ ליֹומ ןייפ

 :ןעֶטעֶּב ּוצ ףיִמ לעָטְׁש ְךיִא
 ;הָעְלֹותְו הָמָר ףא ,ַײה הָמּו יָנָא הָמ יִּכ

 ןיִּב סאוָו ןעֶד
 ,טְלעֶוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל ןיימ ראָג זיא

 סאוָו נּוא ,טְכַאעָג ראָנ ףיא

 םיִרעְוו זַא טייֵרְּבעֶג ןָא טְרֶעייֵנ ןיִּב ךיא
 ׁשייֵלְּפ ןיימ ןופ ןיִרעֶוו טְוייִפְׁשעֶג ןעֶלאָז

 ורנה ו

 א 5

 ןיימ ןופ ףֹוס רעֶד זַא טוג רֶעייֵז סייונ ו יא
 ןעֶּבאָרְגעֶּב לעוֶו ךיִא סאָר זיא ןעֶּבעֶל

 ןעֶמאָׁש רעֶד גוא ,רָבִה ןיא ןעֶרעֶו
 ראָנ ןעֶקאָדאַּב ףימ םעֶװ םיוט םעֶר

 : בויל ןיימ

 :שארא שא ףיפו ,הָּפהָּצִּפִא הָכָכיֵא הֵנִהְו

 ָךיִא ןעֶק יונ ייזא אָ זיא םָע זַא ןונ נּוא
 , ריִד ראפ ןעֶרייַר ּוצ ליֹומ ןיימ ןעֶנעֶפֶע

 ןיימ ןעֶּבייֵהְפיֹוא ְךיִא ןעק יוזא יונ נּוא
 םיִנּונֲחַתְו תושקכ ןעֶגאָז לאָז ףיא פאק

 | :ןעֶמאָנ ןעָנילייה ןעֶּביל ןייר, ראפ
 תיב (ם"א רווחמ)

: 

: 

 ;הָלֲהְת הָיִמּוד ףֶל ,םיִהֹלֶא הָּתַאְו

 לאָז ןעֶמ זיִא ּביֹול עֶטְסעֶרְג ןייד טאָג נּוא

 ןייק ריד ףיֹוא ןעֶגאָז ּוצ ןעֶרעֶמ םיִג
 וצ ןופ ןעֶנייוַנְש לאָז ןעֶמ גוא ,םיִחָבְׁש

 ׁשְטְנעֶמ ןייא ןעֶר ,תֹולֲעַמ עֶגייר ןעֶגעֶמעֶר
 :ןעֶלייֵצְרעֶרְסיֹוא םיִנ ראָנ ייֵז ןעק

 :ףיֶתֹולַהְתִלְץִקְיִאְוְךיִחָבְׂשִל רועש ןיִא
 רּועיִׁש ןייק ןיִדְנאַהְראַפ טָשינ ראָנ זיִא סָע

 ּוצ רעֶהעֶג ןעֶמ סאוָו םיִחְכְׁש עֶגייֵד וצ
 ראַפ טיִנ זיא םֶע נּוא , ריִד ףיוא ןעֶגאָז
 אוצ עֶדְנֶע ןייק נּוא ףוס ןייק ןיִדְנאַה

 : בול עֶנייַד

 ףְרֶסַחְבּו ,חַטֶכֶא םיִּבַרָה ףיִמְחַר לַעְ

 ְךיִא ּוהְט םיִכֹוט םיִׂשֲעַמ עֶנייַמ ףיֹוא טיִנ

 ןייכ ףווא טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעֶכיִז ראפ ףיז
 לֶעיִּפ ןייַד ףיֹוא נּוא , טייֵקְמיִראַּבְרעֶד לֶעיִפ
 ןְגעֶפֶע ּוצ ןיִגְהעֶל ןָא ךימ ךיִא ּוהְט ראָנעֶג

 : ריִד ראַּפ ליֹומ ןיימ

 !םיִרָגְסִנ אל רֶׁשֲא ,תֹועָמְד ירעש לַעְו

 ןיִרעֶרְט יד ףיֹוא ךימ רעֶכיֵז ראַפ ָהיִא נוא
 יונ יֹוזַא ןעֶסיִג ראפ ּוהָס ףיִא סאוָו

 ןיִרעֶרְט ןופ ןעֶרֶעיֹוט יד ןעֶד ,רעֶסאוַו
 עֶרעֶזְנּוא יונ יֹוזַא .ןעֶסאָלְׁש ראַפ םינ ןעֶגעֶז
 ץוח ּוּלָעְנִנ םיִרָעְׁשַה לֶּכ, ןעֶּבייֵרְׁש םיִמְכָח
 עלא שטויט זיִא סאָד "תֹועָמְר יֵרֲַׁשָמ

 איִר ץוח ןעֶסאָלְשְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶרְניֹוט
 : ןעֶרעֶרְט ןופ ןעֶרֶעיֹוט

 ;ףיָבּוהַא םע תא הֶאְרּ הָטיִּבַה ,ָיַי אָנִמ

 קוק רעֶמאָּפ רעֶגיִדְמְראַּבְרעֶד ףיד םעֶב יא
 העז נוא ,ּפאָרַא ןעֶלְמיִה עֶכיֹוה יד ןופ

 ןָעּוהְס ייֵז יֹוזַא יונ לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ביל ןייד
 סעֶד ןעֶגעֶק ַא ףיז ןיִטְכְראָפ נּוא ןיִרעֶמיִצ

 : ןָא טְמּוק סאוָו רּופָּכ םֹוי ןעֶגיִלייֵה

 :ּומָדָנ תֶרֶׁשח יִכְאְלַמְבּו ,םיִנֵבְל םיִׁשָבֹול
 גוא ,ןעלמיק עָמייו ןָא עֶלַא ןַעּוהְמ ייז

 פאְוו םיִכָאְלַמ יִד ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןעֶנעֶז
 ןידנאה ראפ טְׁשיִנ זיִא סאוָו ,ףיר ןעֶניִר

 ןעשיווצ
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 הש ןייק נּוא הֶאְנִק ןייק ייז ןעָשיווצ
 פ טיִנ ויִא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַד ףיוא יֹוזַא

 .:טְפוׁשְרְנייפ ןייק יוז ןיא ןיִדְנאַה
 הָחְמּו , רָמָצכְו גֶלָשַּכ םֶהיֵאֵמח ןֵּבִלַה

 :םֶהיֵתֹונֲע
 , טאָג רעֶּביִל ןיימ ףיִד ךיִא עֶּב םּורעֶד

 דני יִר ןעֶכאַמ םייַו טְסְלאָז ּוד
 נוא ייֵנְׁש יוִו יֹוזַא לֵאָרְׂשִי קָלאָפ ןייד ןופ
 :עָנ טיִנ ןעֶלאָז יז , לאוָו עֶסייוַו יוִו יֹוזַא

  יִּביֵא ּוצ ןעֶרעֶו טְקָנעֶר
 הָלִפְתִּב ,םִיַמַּכ בָל ףֶל םיִכָפוש

 ; םיִנּונֲחַתִבּו
 יֹזַא ץֶראה רֶעיִיֵז ןעֶסיִג ראפ ןָעוהְמ יז

 םימ נוא הֶלִפְּת טימ ,רעֶסאוַו יונ = |
 עֶּביִל ןייד ןּופ ןיִטעֶּב ייז סאוָו ,טעֶּבעֶנ
 ןעֶנ'ְמְתִמ יי! טסלאו ּוד ןעֶמאָנ ןעֶניִלייַה

 :רֶהאָי טּונא ּוצ

 רַזְנ עור ערקו ,תובָא יִרְסַח רוכְז אֵנֲא

 י ּוגָניִד
 ,טאָג רעָגיִרְמְראּב רעֶד רעָּכיִל ףיר טעֶּב ְךיִא

 ןופ דאָגְנ יד ןעֶקְנעֶרעֶג וָנּוא טְסְלאָז
 קֶחֶצִי םֶהְרְבַא תובא עֶגיִלייֵה עֶרעֶזְנּוא
 תֹוהְמִא עֶניִלייֵה עֶרעֶזְנּוא ןופ נּוא ,בֹקֲעַיְו
 סאָד סייַר ּוצ נּוא ,הֶאָלְו לַחְר הקבר הֶרָׂש

 : ןיד רַזְנ רעֶזְנּוא ןּופ טייֵקְטְכעֶלְש
 ;םיִעֵרָה ּוניֵׂשֲעַמלַע ,תֶמֲאַּב בּוׂשְלּונַּכַזתּו
 ןעֶלאָז ריִמ ,ןייַז הָּכַוְמ זְנּוא טְסְלאָז נּוא

 עֶרזְנּוא עֶלַא ףיֹוא ןּוהְט הָבּוׁשְּת תָמָאּב
 ןּוהְמעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב
 ,געֶט ּבעֶל עֶרעֶזְנּוא עֶלַא נּוא רֶהאְי ץנאנא

 יִגיִנעֶּפְׁש רעֶריוִו טיִנ רעֶמ ןיֹוׁש ןעֶלאָז ריִמ
 : ריר ןעֶנעֶקַא

 ּונחוּכ ׁשֵלֲחִי לֵאְו ,זועָו ַחֹּכ ּונֵּב ןָּת
 : הֶזַה םויַּב

 נוא טֶפאַרְק זְנּוא ןיִא ּביִנ םֶלוע לש ֹונֹוּבִר
 ןענאק ןעֶלאָז רימ ,  טייֵקְראַטְש

 רימ סאוָו ןעֶכאַז עָלַא ןּוהְט נּוא ,ןעֶטְסאַפ
 ןיא ,גאָמ ןעֶגיִטְנייֵה ןיִא ןּוהְט ּוצ ןעֶרעֶהעֶג
 ,טְפאַרְק רֶזְנּוא ןעֶרעוֶו ףאלָש טְׁשיִנ לאָז סֶע
 :םעֶנייֵק ּוצ ןעֶדאַׁש טינ ןעֶטְסאַפ סר לאָז םָע

 2 2 (8"ע רוזחמ)
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 0065 ,לֵאָרְׂשִי ףֶמֵע לש תֹורָּבְעַמּ

 ;לָכֲאַמְל הָניֶוֲאְתִת
 ןייד ןופ רעֶּבייוַו עֶגיִרְגעֶגאֶרְט עֶלַא נּוא

 לאז סָע ןעֶמיִה ּומסְלאָז ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
 ,גאָט ןעֶצְנאַגַא ןעֶסֶע ןייק טסו טיִנ ייֶ
 בוא ייֵז ּוצ טיִנ ןעֶדאַׁש טיִנ לאָז סֶע נוא

 : דְניִק םעֶד ּוצ טיִנ

 םיבומ םִָיַחְל ,הֶּזַה םֹויַּב ּוהֵמְּתְחַתְו
 : םיִכּורֲאַו

 רעֶניִמְראַּב רֶד ןעֶג'מְתַח ןָא זְנּוא טְסְלאָז נוא
 יטְמּוק סאוָו גאָט ןעֶניִטְנייַה ןיִא טאָנ

 , ןעֶראָי עֶגְנאַל נּוא ,ןעֶּבעֶל טוג ַא וצ ,ןָא
 בוא ,ןעָבְראטש טְשיִנ הָליִלֲח ןעֶלאָז ריִמ
 תֹונָמְלַא ןייק ןעֶּבייַלְּב טיִנ הֶליִלֲח ןעֶלאָז ריִמ

 :םיִמֹותְי ןייק רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא נּוא

 תורה לַעיִתְָרִּבףיִנְֶל ןוצִרל הָלֲעַתְו | <
 טאָג רעֶּביִל ריִד ראפ ןייֵנְפיֹוא לאָז סֶע נוא

 ףיִא סאו הָכָרְּב יִד ,גְנּוגיִליוִועֶּב וצ
 ּבאָה ְךיִא סאוָו טְכיֵל יִד ףיֹוא טְכאַמעֶג ּבאָה
 +רוּפַּכ םֹוי ןעֶניִלייֵה םעֶד דֹובְּכְל טְׁשְטְנעֶּבעֶג

 נהָבּוטְל יִטַּפְׁשִמ תֶא ,יָמֲחַרְּב ריִאָּתֶׁש
 ססיֹורְג ןייד טיִמ ןעֶטְכייַל רעֶד טְסְלאָז ּוד

 ןעֶמּונ ּוצ טֶּפְׁשִמ ןיימ טייֵקְמעֶראַּב רעֶר
 עֶזייֵּב עֶנייֵמ ןעֶנעֶק ַא ןּוהְמ טיִנ ריִמ טְסְלאָז
 ?טייֵקִיִטְכעֶרָנ םיֹורְנ ןייַד יונ יֹוזַא ראָנ ,םיִׂשֲעַמ

 צםיִבֹוטַה יֵׂשֲעַמְּב ריִאָּת ,הָלּפֲאָה יִתָמְׁשִנְו

 רעֶד ןּוהְמעֶג טְצעֶי ּבאָה ףיא יונ יֹזַא נּוא
 סאו טְכיִל יִד טיִמ זיוה ןיימ ןעֶטְכייֵל

 ןעֶגיִלייֵה םעֶד רֹובָּכִל טְשְטְנעֶּבעֶג באָה ךיִא
 ףיִא יז םאוָו הֶמָׁשְנ ןיימ לאָז יֹוזַא ,גאָמ
 , דָנז עֶנייֵמ רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג רעֶטְסְניִּפ
 עָמּונ עֶנייֵמ ךְרּוד ןעֶרעוֶו טְכייֵל רעֶד
 ףיִא ןייז הָּכִזְמ ךימ טסעוו ּוד סאוָו םיִׂשֲעַמ

 ; רֶהאָי ץֶנאַג א ןּוהְט לאָז

 ףֶחָרּתְּב ,יִעְרִ ילַעּב יניע תֶא רֵאָהְו
 ;הָׂשֹודְקַה

 ְךעֶניֹוא יד ,טאָנ רעֶּניִל טְכייֵֵל רעֶד נּוא
 ןיִא ,רעֶדְניִק עֶנייַמ נּוא ןאמ ןיימ ןּופ

 רעֶד ּבאָה ְךיִא יונ יֹוזַא ,הָרֹוּת עֶניִלייֵה ןייב
 סאו טְכיִל יד טיִמ זיֹוה ןיימ ראָנ םֶכיל
 3 רופָּפ םֹוי רובָכְל טָשְטְנעָבעְג ּבאָה ףיִא

 ראהו
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 גּוא , ,רֹופְּכ םוי גאָט םעֶד רֹובָּכִל טְכיִל } :הֶלָס ןִמָא ,םילשוריו] ןיִצ לע ל ףינפ רֵאָהְו
 :הָלָס ןֵמָא ,םִיַלָשּורְי ףיֹוא גוא ןייצ }  ןֵׁשְטְנעֶּב טְנייַה ןֶעּוהְמ ריִמ םאָו ףיוא ןייש ןייד ןעֶטְכייֵל ןעֶכאַמ טְסְלאָז < תּוכְ םעֶד זְגּוא קְנעֶדעֶג םָלֹוע לש נור

 .םדא "יח רפסס םינבה תכרב רדכ רדוסמו טקולמ
 ִעָר ,ןייוֵועֶג םיֹורְנ םיִמ רעֶדְניִק יד ןעֶמ טְשְטְנעֶּב ,ןייַרַא לֶהּוש ןיִא טייג ןעֶמ רעֶרייִא

 :זיִא הָכָרָּב רקע

 ײ רַאָי .ֶרֶמֶׂשִיָו י יי ףכָרָבָי ,הָׂשֵנְמִכְו םִיַרְּפֶאַּכ .םיִחְלֶא ךֶמיִׁשְי
 ; םולש ל םֵׁשָיַ ,ףיִלֵא וינפ יי אשי .ָךֵנֶחיו ְךיֶלֲא ויִנּפ

 ,ותֶאריו ּותְבֲהַא ְךֵּבְלְּב ןֵּתיִׁש , םִיַמָׁשַּבָׁש ּוניִבֲא ינפלמ ןֹוצָר יהיו
 ּףְקֶשַח יִהְתֹ ,אטַחְת אֹלָׁש , ףיֶמָי לַּכ ְךיֶנָּפ כ יי תארי הָיְהִתְו
 ךֵבִלְו , תֹומְכָח רֵּבַרְי ףיִּפ , ּוטיִּבַי חַכֹונְל ףיניע , תֹוָצָמְבּ הרוב
 ןוצר תושעל וצורי ְּךיֶלְגַר . תֹוְצִמְּב וקסעי ךיִדְי ,תֹומיִא הָנֲהִי
 ,תֹויִנְקְדִצְו םיקידצ ,תונָבו םיִנָּב ףל ןִתָי ,םִיַמָׁשַּבֶׁש ךיִבָא
 ימי ְךּורַּב ךךוקמ יחיו , םֶהיֵמי לָּכ תֹוָצָמְבּו הָרְוּתַּב םיקסוע
 אֹלְו ,הָבָחְרָה ֹודָי תַחַּתִמ ,חַויָרְבּו תַחַנְּב ,רָּתיִהְּב ףךתסנרפ ל
 רער גר ,יי תֶרֹובֲעַל נפ הָיְהִתָׁש הָסָנְרַפ ,םָדָו רָׂשְּב תַנְּתַמ יֵדָי לע

 ט"ע שוריפ
 תֹומְכָח ןעֶדייֵר לאָז לוט ןייד ,זיִא םִיַרְכָא יונ יוזַא ןּוהְּט ריִד לאָז םאָג

 יא .םָרָו רֶׂשָּב א ןופ הָנָּתַמַא ךךור הייֵלְג םאוָו ןעוק ןעֶלאָז ןעָביוא עֶנייב םיִנ גוא ,דָנאַה עֶמייֵרְּב ןייַז ןופ חַויִר "תּוצמ ןיִא הָרוה רעֶד גוא ןייז לאָז טימ נגא ,תחנ ןיא רֵּתיֵה טי הָסנְרַּפ םָלֵח ןייב גוא ןעֶגיִרְניו יג טְסְלאָו ןייר ןעֶטייֵרְגנא ריד לאָז רבתי ור זַא געֶמ עֶגייַד עלא םיִנּפ ןייד ףיוא םשה נוא ןייז טְשְנעֶּבעֶג לאָז לאווק ןייז לאָז ֶכְראַּפ ם'ִמאָנ גּוא ,אָרּומ | ןייד א ,ןעֶּבעֶל ץְנאַג רֶעייֵז תֹוצִמּו  ןייַנ גוא טֶפאַׁשְביִל ןייז ץְראַה ןייב ןיִא תרותב ןייז קסוע ןעֶלאָז , תוינקצ) ןעֶּבעֶג לאָז רֶע לעָמיִה ןיא רעֶטאַפ םיקיִדצ ,רעֶטְכעֶמ ןיא ןְהיֵז ןעֶּבעֶג רעֶנְנּוא ןופ ןעֶליוִוְרעֶד ןייַז לאָז םִע ריִד לאָז רֶע .לעָמיִה ןיִא העֶמאָמ ,םֹולָׂש ןּוהְמ ריִד לאָז נוא ריד וצ םיִנָּמ ןייד ןּופ | ןעֶליוֵו םעֶד ןּוהְמ וצ ןעפיול ןייז ןעֶּבייֵהְפיֹוא לאָז רָע ןעֶגיִלעֶז ןעלאז סיִפ עֶנייַד .תֹוצִמ ןיִא ןיינ קפש .ְטייֵל ריד לאָז נוא ריִד וצ םיִנּפ ןייַז ןעֶלאַו דְנעַה עֶנייַד ,ְךֶרָּבְתִי םׁשַה דַחַּפ ןעֶטְכייֵל לאָז רֶע ךיֶד ןעֶטיִה ּפָא גוא ׁשֶמְכאַרְמ לאָז ץֶראַה ןייד .הָרֹוּתַה ןעֶׁשְטְנעֶּב ךיִד לאָז רֶע הּׂשְַמּו
 3 א 8 0 (ט"ק רונתמ)
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 םינבה תכרב רדס

 יקידצ לָּכ ותְּב ,םיִכּורֲאַו םיִבֹוט םִִיַחְל םֶתָחֵתְו בֵתָּכִתְו

 :ןֵמָא ,לֵאָרְׂשִי
 טא שי יי

 ,הכז הלפת
 + ןייוְועֶג ּטיִמ נּוא ץְראַה ןעֶכאָרְּבּוצ ַא טיִמ ,יִרְדִנ לָּכ ראפ ןעֶמ טְגאָו הֶלַפִת עְרעייט יד

 הָמּוׁשָּפ ְךֶניִמְי רֶׁשֲא ,תֹוחיִלְסַהְו םיִמֲחַרָה בָא ,םיִמָלּועַה ַּכ ןובר

 ,ֹותיִרֲחַאָּב ול ביִמֲהָל םֶדָאָה תֶא ָתאְרּב הָּתַאְו ,םיִבָׁש לַּבִקְל

 הָיְהִיֶׁש יִדְּכ ,עַרֶה רצ ,בוט רַצָי ,םיִרָצי ינש ול ָתַאָרְבּ

 בוט רכש ול ןֵּתיִל יִדְכּו ,עֶרֶּב וא בֹוטְּב רוחבל ֹורָיְּב הָריִחְּבַה

 יתַתַנ הֶאְר בּותַּכְׁש ומּכ ,ּךֶתָמְכָח הֶרזִנ ןכ יִּכ ,ֹותָריִחְּב בוט לע

 ט"ע שוריפ
 ,ןעֶּבעֶל גְנאַלַא נּוא ןעֶּבעֶל טּוגַא  ןעָּבאָה טייַצ טְסְלאָז םאְוְו הָמָנרּפַא
 ,ןעֶרּוי יד ןופ םיקירצ עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרעוֶו טְסְלאָז ּוד גּוא ; אנ ןעֶניִד ּוצ

 י ןֵָא .וצ עיָמְתַחעֶגְָא גּוא עֶביִרְׁשעֶגנָא
 טו מא 2 ת

 . !יִדְדְנ לָּכ ראפ ןעֶמ .טְגאָו הֶּלִפְּת עֶזד |

 ,ןעֶטְלעוֶו עֶלַא ןּופ רעה םיִמָליעָה יג ןובְר
 וא רעֶטאַּפ רעֶניִצְראַהְמיִראַּב

 ןייד סאוָו , גְנּוּבעֶגְרעֶפ ןופ רעֶה רעֶד

 וצ טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיוא זיִא דְנאַה עֶּטְכעֶר

 נוא עֶניִדְניִז יִד ןופ תובּוׁשְּת יד ןעֶמעֶנ

 ּוצ ׁשְמְנעֶט םעֶר ןעֶפאַׁשעֶּב טְסאָה ּוד

 נּוא זאָל םיוא ןייז ןיִא םֶהיֵא ןעֶגיִטיִנעֶּב

 םעֶד ןיא ןעֶפאַׁשעֶּב ּומְמאָה רעֶּביִרְד

 בוט רַצֵי םעֶד םיִרָצְי ריו שְטְנעֶמ
 ,םיִטּוג ןּוהַמ וצ ןעֶטְסּולְג ןעֶבאַמ לאָז רָע
 ןעֶטְסּולְנ ןעֶכאַמ וצ עֶרֶה רֶצי םעֶד וא

 ןעֶליוִו רעֶד נּוא ,םיטְבעֶלְׁש ןוהמ ּוצ

 ְךיִז לאָז רֶע ׁשְטְנעֶמ םעֶד ּוצ זיא

 .םֶמְכעֶלְׁש רעֶרָא סוג ןעָלייווְרעְרְסיוא

 םֶהיֵא טעוֶו םיִטּוג טּוהְמ רֶע ןעוֶו נּוא

 -עֶנְפיוא טאָה רֶע םאוָו רֵבָׂש עמוק |
 9 (טי ע רוגחמ)

 נוא , ןעֶוייֵּב ןופ הָוַאַּת ןייז ןעֶטְלאַה
 ןעֶליוִו רעֶטּוג ןייד ןעֶזעוֶועֶג זיִא יוזא

 ,טָלעוֶו רעֶד ןּופ גְנּוּפאַׁשעֶּב ּבייֵהְנָא ןיִא

 טייֵמְׁש הָרֹוּת רעֶגיִלייֵה רעד ןיא יו

 סאָד ריִד ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג ּבאָה ךיִא העד

 טיוט םעֶד נּוא ,םיִטּוג יִד גּוא ןעֶּבעֶל

 טְסְלאָז ּוד םִד העז , םיִטְבעֶלְׂש יִד נוא

 ."ןעֶּבעֶל סאָד ןעֶלייוֵוְרע ךסיוא ריִד

 באה ְךיִא טאָג ןיימ טאָנ טְצעֶי נּוא

 ןיִּב .נּוא דייֵר עֶנייַד ּוצ טְרעֶהעֶג טיִנ

 .רֶצָי םעֶד ןּופ הָּצֵע רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג

 ןיימ םאוָו ןעֶגעוֶו יד ןיִא נּוא ,עַרָה

 *רעֶפ ּנאַה גּוא טְמּולְנעֶג טאָה ץֶראַה

 ..םיוא באה גוא םיִמּונ ןיִא טִסּואיִמ

 טאיֵד גּונעֶג טיָנ ,םיִטְכעֶלְׂש ְלייוַוְרעֶד

 רעֶרילְג עֶנייֵמ טְגיִלייֵהעֶג טיִנּבאָה יא

 רָאג 4



 21 " הכז הלפת

 ָּתְרַחָבּו עָרָה תֶאְו תֶוָמַה תֶאְו ,בוטה תֶאְו םייחה תא ףיֶנָפְל
 רָצָי תצעב יִּתְבַלָהְו , ְךֶלֹוקְל יִּתְעַמָׁש אל יַהלֲא התעו , םיָיַחַּפ
 יל יד אלו , עֶרֶב יִּתְרַחָבּ ,בֹוטַּב ִּתְמַאְמּו ,ימ5 יכרדבו ערה
 חומ יב ָתאָרְּב ; םתוא יתאמט אלא ,יַרְביִא תא יתשדק אלש
 םירּוחרהו תובוט תֹובָׁשֲחַמ בושָחל ,הָבָׁשֲחַמַה | שּוח הב ,בָפְ
 תֹוכְרִּבַה לב ְךֶרָבְלּ 5%פתהל ,'ףשדק ירבד ןיִבָהְל בלו ; םיִבֹומ
 תֹובָׁשֲחַמּ םיִעָר םיִרּוהְרֶהִּב םָתֹוא יִתאָמְמ יִנָאָ ,ָרֹוהְט הָבָשַחַמְּב
 יִדיִל יֵתתאַּב םיִעָר םיִרּוחְרִה ידי לַעָש אלא ,חֶוּב יד אלו | תֹורָז
 ירק תֵאְמּומַּב , סאב םעּפו ,ןוצְרְּב םעפ ,הָלמַבְל עֶרָז תואצוה
 םיִלְּבַחְמּ םיִתיִחְׁשַמ יִתאָרָּב םֶהָמּו ,ףּוגַה לָּכ תֶא אֵמַטְמַה
 תובוט 'תובשחמה תחפ יִּכ יִּל יוא ,םֶדָא יֵנְב .ַעְג םיִאָרְקִנֲה
 םירוגנס ויהיש םישודק םיִבְאְלְמ הֶז ידי לע אָרְבְנ הָיהיש
 תֶא לֵּבִחְל םיִתיִחְׁשַמ יתר םֶהיֵּתְחַּת , פע םיִבֹומ םיטילקרפו
 נב יעְגָנְּו םיִׁשָנֲא טֶבֵׁשּב ויִּתְחַכֹוהְו בּותָּכׁש ומְּכ ,יִמָּצַע תֶא
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 ט"ע שוריפ
 ,ןעֶזעוֶועֶג אָמַמְמ ייֵז ּבאָה יא ראָנ
 םעֶד ריִמ ןיִא ןעֶפאַׁשעֶּב טְסאָה וד
 זיִא ייֵז ןיִא סאוָו ץֶראַה סאָד נוא חומכ
 לאָז ְךיִא סאָד הָבָׁשֲחַמֲה שוח רעֶד
 תֹובָׁשֲחַמ עֶטּוגַח חומ םעֶד טיִמ ןֶמְכאַרְט
 םעֶד םימ גוא , ןעֶקְנאַדעֶג עֶטּוג גוא
 עֶניִלייֵה עֶנייֵד ןייֵטְשְרעֶפ ּוצ ץֶראַה
 ּוצ הֵלֵפְּת נוא הָרֹוּת רעֶד ןיִא דייד
 םימ ןעֶמאַנ ןייד ןע ביל ןוצ גוא ןוהט
 , ןעֶקְנאַרעֶג עֶנייֵר טיִמ תֹוכָרְּב עלא
 טיִמ טְניִנייֵרְמּואְרעֶּפ ייז ּבאָה יא נוא
 תוב שחמ טיִמ גּוא ןעֶקְנאַדעֶג ;עֶטְכעֶלְׁש
 ריִמ יא יון "יל יוא, . תוער] תֹורָז

 םוָו תובוט תובשחמ יִד טאַטְׁשְנַא סאָד |
 ןעֶרעֶוו ןעֶפאַשעֶּב ןענאק ייֵז ךֶרּוד

 ןעֶטְלאוָו ייז םאוָו םיִכָאְלַמ עֶגיִלייֵה |
 ץיִלְמַמ גוא ןעֶמעֶּב םיִטּוג רימ ראַפ
 יִענ ןעֶפאַׂשעֶּב ןעֶנעֶז ןעֶמּוג גצ ןייק

 9 (ט"ע רווחמ) |

 ְךיִמ ןעֶלאָז םאוָו הָלָּבַח יִכָאְלַמ ןעֶראוָו
 ןביִרְׁשעֶג טייֵמְׁש םָע יו וזַא ןעַפאְרמש
 ןייֵא טיִמ ןעֶפאָרְטְׁש םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא
 יֵעְנַנ יִד ְךֶרּוד נּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ טור
 ןעֶפאַשעֶּב טְסאָה ּוד גוא ,'םָדָא יִנְּב
 שח םעֶד ןעֶּבאָה סאוָו ןעֶניֹוא ריִמ ןיִא
 ןיִא טייֵמְׁש םִע סאוָו .ןְהעֶז ּוצ הָיאְרָה
 ְךֶרּוד ייֵז ןעֶגיִלייֵה נּוא הָרֹוּת "רעד
 נּוא ןעֶכאַז עֶניִלייַה יד ןיִא ןְהעֶו םאָד
 רֶהיֵא הָרֹוּת ןייד ןיִא טְנאָז ראפ טְמאָה
 ןעֶניֹוא יִד טיִמ ןְהעֶזְמיוא טיִג לאָז
 ייוו .טסּולג ץְראַה טאָד םאָט וצ
 ןעֶגְנאַנעֶג ןיִּב ףיא םאָד ריִמ ּוצ זיִא
 .ְךעָפ ייֵז ּבאָה גוא ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ךאָנ
 טְסאָה וד גּוא תֹוֲאַּפ ךְרוד טְגיִנייֵרְמּוא
 ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶרֶעיוא ריִמ ןיִא ןעֶפאַׁשעֶּב
 יֵרָבִד גוא הָרֹוּת רעֶד ןופ רייר יד
 ךיִא םאוָו ריִמ זיִא ייֵוָו יוא , הָשּודק

 ּבָאה



 הכז הלפת 2
 מ םֶהָּב תוארל ,תֹואְרָח ׁשּוח םֶהָבּו םִיַניֵע יִּב ָתאָרָּב ,םִֶדָא
 ,הָׁשּורְקִּבְׁש רֵבָד לַּכ תַיאְרְּב םָתֹוא שרקלו הָרֹוּתַּב 'בּותַּכָׁש
 ווא , םיניע יִרֲחַאְ םֶכָבַבְל יִרֲחַא ורּותת אז ךֶתָרֹותְּב ָת ָּתְרַהְזִה
 לֶבְבּו םיִׁשָנַּב לָּכַּתְסִהְל םָתֹוא יִתאָמְטְו ; יֵניֵע יִרֲחֲא ִּתְבַלָה יִכ יל
 יֵרְבָדְו הָׁשּודְק יִרְבָד עומשל םִינְזָא יִּב ָתאֶרַּב ,הָאְמּוט רב
 ערה ןושלו הָלָבְנ יִרְבִד עֹומְׁשִּב םָתֹוא יִתאָמַמ יִּכ יל יוא ,הָרֹוּת
 תַּפ יֵב ְתאָרָּב , .תועמוש ּךֶכָש ִיַנְֲאְל יֹוא , םיִרּוסֲאָה םיִרָבְד לָכְו
 תַשְמָח םֶהָּב רֵּבַרְל ַחֹּכ םֶהָּב חְתְנו ,ןֹורָנְו ףיסו םִינָׁשְו ּוׁשָלְ
 םימש ָתאֶרְּב םֶהֵּב .רֶׁשֲא ביא לש םישודקה תויָתֹואָה תואצומ
 רּוּביִדַה ַחֹּכִבּו , הָשֹודְקַה ףתְרות ָּתְנַרָא םֶהָבּו ,ּהָאֹולְמּ ץֶרָאָ
 יִּכ .יִתיִיַה אל המ ּוליִפַאַו ,הָמהְּבַה ןִמ םֶדָאָה תֶא ָּתְלַדְבִה
 ,תֹונָציל ,םיִרָקְׁשִּב ,עֶרָה ןֹוׁשָלְּב ,הֶּלָבָנ יִרָבְדְּב יִּפ יִתאָמַמ
 | ,ּוריִבֲח תֶא למ ֹוריִבֲח יִנָפ ןיִּבְלמ ,תֶקֹולֲחַמ ,תּוליִכְר
 , בֹומ םּויְו תַּבַׁשְּב ןֵּתַמּו אָשמ יֵרְבִד ,ֹוריֵבַח ןֹולָקְּב דֵּבַכְתִמ
 םֶהָּב קֹוסֲעַל ׁשּוׁשיִמַה ׁשּוהְו םִיַדָי יִּב ָתאָרָּב , םיִרָדְנּו תֹועּובְׁשִּב

 ט"ע שוריפ

 .תֹומָהְּב יד ןופ ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד רייש ןעֶרעֶה ּוצ טְניִנייֵרְמּואְרעֶּפ ייֵז ּבאָה

 ףיוא הָמֲהְּב ַא יונ ּוליִּפֲא ןיִּב יא נוא  נּוא תּוליִכְרּו עֶרָה ןושל נּוא הָּפ לב
 טיִמ ּבאָה ְךיִא ןעֶד ,ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ייוִו ,םיִנ ףראד ןעֶמ םאוָו ןעֶכאַז עֶלַא
 ןעֶרעֶה סאוָו ןעֶרֶעיוא איִד וצ זיִא
 ןעֶפאָׁשעֶּב טְסאָה וד ,ןעֶכאַז עֶכְלעֶזא

 טיִמ גְנּוצ םעֶד גוא ליומ סאָד ריִמ ןיִא
 5העק םעֶד טיִמ ןעֶמּוג םעֶד נא ןייצ יד
 כ ןייִא ייֵז ןיִא ןעֶּבעֶגעֶג טְכאָה נּוא
 תואַצֹומ ףֶניִּפ יִד ןעֶדְייִר ּוצ רּובדה
 סאד הָרֹוּת רעֶד ןופ תֹויָתֹוא יִד ןופ
 ּוטְסאָה ייֵז טיִמ סאוָו 'ב 'א רעֶד זיִא
 ןעֶבאַו עֶלַא נוא טלעוו יִד ןעֶפאַׁשעֶּב
 טיִמ נוא זיא טְלעוֶו רעֶד ףיוא סאוָו
 ּוטְסאָה תויָתֹוא גיִצְנאוָוְצ-נוא-ייוַוְצ יד
 וא הָרֹוּת עֶניִלייֵה ןייַד טְּבעוֶועֶגְסיֹוא
 .עָנְפִא ּוטְסאָה רֹוּבַדַה ַחֹּכ םעֶר טיִמ
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 ,הָּת לובנ ,טעֶרעֶג רֹוּבְרַה ַחֹּכ םעֶד

 ,תּוליִבְר , תּונָציִל , ןיִגיִל ,ערַה ןושל
 טְמעֶׁשְרעֶפ ּבאָה נוא , תָקֹולֲחַמ נוא

 טְכאַמעֶג ְךיִז ּבאָה ְךיִא , רָבַח ןיימ

 ,רָבֵח | ןייִמ ןופ דְנאַׁש םעֶד טיִמ דֹוכֵּכ
 םּוא נּוא תַּבַׁש םּוא טעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא א
 , ןֵּתַמֹו אָׂשַמ ןופ לוח יֵרָנְד בומ םוי
 . עֶשְלאַפ 'נּוא תֹועּובְׁש עֶׁשְלאַפ נוא
 ריִמ ןיִא ןעֶפאַשעֶּב טְסאָח ּוד .םיִרָדְנ
 . ףיִא נּוא תֹוָצִמ ןּוהְמ לאָז ףיִא רְנעֶה
 בְנּוּפאַט טיִמ טְנינייֵרְמּואְרעֶפ ייֵז ּבאָה
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנאָלְׁשּוצ , ,םי ירּופיא ןופ

 ןעבייהפיוא ּוצ נוא , טסיופ ןיימ טיִמ
 ד
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 תֹוּכַהְל ,רּוסיִא לָׁש ןיִׁשּומְׁשִמְּב םָתֹוא יִתאָמָט יֵנֲאַו ,תֹוָצַמְּב
 םיִצְקּומַה םיִרָבְד לֵמְלַמְלּו ,תֹוּכַחְל דַי םיִרָהְלּו ,,עַׁשֶר ףורְנָאָּב
 ,הָוְצִמ רַבְד לָכְל ךולָחל םִיַלְנַר יִּב ָתאֶרָּב . בֹוט םֹויְו תֶּבַׁשְּב
 יִּב ָתאֵרָּב ,הָעָרָל ץּורָל םירחממ םִיַלַָרְּ םָתֹוא יִתאָמַּמ יִנֲאַו
 דָבֵע תויהל ,שדוק תיִרְּב תֹואְּב ותוא ַּתְמַתָהְו ,היְוְנַה שאר
 ירקבו הָּלָּמַבְל עַרֶז תַאָצֹוהְּב ותוא יִתאָמְמ יִנֲאַו ,ףֶחָדֹובֲעַל ןֶמֲאָנ
 תֹולָעְּב ִּתְלַעָבּ) ,הָוְצִמ םֹוקָמְּב אֹלָׁש תַעַדָל יִמְצַע תושקלו
 ,ןימומ יִלֲעַּב םָתֹוא יתאָצמּו ,יִרָביִא לָּכ תֶא ִתְׁשַׁשְמ (תֹורּוסֲא
 יּולְנ ,יַהֹלֲא יי הָּתַאְ ,םֹותָמ יִּב ןיִא ישאר דעו יִלְגַ ַּכִמ
 סיִעְכַהְל תֹונוֲעָהְ םיִאָמֲחַה לֶכְּב יִּתְנַוַכְתִנ אלָש ףינפל עּודָיְו
 ריִמָּת רֶׁשֲא ,עֶרָה יִרְצִי תַּצֲעַּב יִּתְבַלָה ךא ; ְךֶדְנִּכ רֹורְמִלְו ְךֶתֹוא
 תעלות ןּויִבָאְו יִנָע יִנֲאַו ,יִנְדְכָלְל יֵלְנַרְל תֶׁשָר ׂשֵרֹוּפ םוי לָכְּב
 תֶא סנְרפל הָסָנרַּפַה לֵמֲעַו ; ודָגְנַּכ דֹומֲעַל יחפ לֵׁשָּכ ,ׁשיִא אלְו
 הָו לָּכָש יפלו -,יִרְבֹועְּב ּויָה םֶהיֵרְקִמּו ןמזה תַדְרֶטְ יִתיֵב יִנּב
 בֹומ הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא ץֶרָאָּב | קידצ ןיִא םֶדָא יִּכ ,ךיֶנָפְל ַעּודְיְו יּולָג
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 ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייֵא ףיוא דְנאַה יד ןיִּב ךיִא ראָנ ריד ןעֶנעֶג ןעֶגיִעֶפְׁש וא ,
 םאָו ןעֶכאַז עֶכְלעֶוַא ןייז ּוצ לַמְלַטְמ
 ּוד ,בוט םויְו תַּבַׁשְּב הָצְקּומ זיא סֶע
 וצ םיִפ יִד ריִמ ןיא ןעֶפאַׁשעֶּג טְסאָה
 .ְרעֶּפ ּבאָה יא נּוא הָוְצִמ ןייֵא ּוצ יג
 ְךיֶא סאו טיִמְרעֶד ײז טְגיִנייֵרְמּוא
 םעֶלַא וצ ןעפיול וצ טְלייֵאעֶג ךי מ ּבאָה
 יב ּבאָה ְךיִא , םיִטְכעֶלְש גוא זייַּב
 ּבאָה ווא רעֶרילְנ עניימ עֶלא ןְהעֶז
 ףיוא נוא ,ןעֶכאָרְּבּוצ ייֵז ןעֶנופעֶג
 ,םּומ רעֶדְנַא ןייִא זיא דיִלְג סעֶכיִלְטיִא
 ריִמ ןיִא זיִא םיִפ יִד ויִּב פאק ןּופ
 טְצעֶי נוא ,ןאַהְרעֶּפ ריִלָנ ץֶנאנ ןייק
 .ְטָנַא ְףאָד זיִא סאָר טאג ןיימ טאָג

 ְךיִא סאָד ריִד ראַפ םיוִועֶג וא טְקעֶלְּפ
 לֶהיִּפ עֶנייֵמ טיִמ טְנייֵמעֶג טיִנ ּבאָה
 רעֶדיִט וא ןעֶנְרעֶצְרעֶד ּוצ םיִאָמֲח
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 עֶרָה רֶצָי ןופ הָּצֵע רעד ְךאָנ ןעֶגְנאַגעֶג
 .ְךעֶפ גאָט עלא גיִדְנעֶמַש טאָה םאוָו
 ,ךי ןעֶגְנּואווְצעֶּב וצ ץענ ןייז טייֵרְּפְׁש
 ןיִּב ,ׁשְטְנעֶמ רעֶגיִדְגיִו ךיא גּוא
 שייֵּב ּוצ ףאלש רֶעייֵז נּוא םעֶרָא רֶעייֵז
 יִר תָמֲחַמ גוא ,םֶהיִא ןעֶגעֶג ןייטש
 ןיימ ןעזייפש וצ הָמָנְרַּפ ןּופ טייֵקְגיִדיִמ
 רעֶד ןופ הָדְרִמ יד גּוא דְניִזעֶג;זיױה
 ףיוא ןעֶנעֶז םאוָו תֹוּבִס עֶלַא נּוא םייַצ
 טְּביִרְטעַּב ךיִמ ןעֶּבאָה טְלעוֶו רעֶד

 ימּוא עֶלַא יד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג םָרוג נוא |
 ןעֶגעֶז ןעֶבאַז עֶלַא יד לייונ נּוא ,טְכעֶר
 ראפ סיוִועֶנ זיִא םאָד נא טְקעֶלַּפְטְנַא
 ןייק ןאַהְראַפ טיִנ זיִא סע םאָד ריד
 לאָז םאָו ןעֶשְטְנעֶמ ןעֶשיוִוְצ | קידצ
 ףעֶּביִרְד , ןעּבאָה ו טיִנ אָטַח ןייק ראָג
 טיט ?
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 ,הָנָׂשַּב דָחֶא םוי ּונָל ְּתִתָנ םיִּבַרָה ףיִמֲחַרְּב ןֵכָל ,אָטחָי אלְ
 םּוׁשָל ,הֵבֹוטְל וניֵלֲע אָּבַה הזה םיִרּופְּכַה םוי ,שודקו ריִדֲא םוי <

 ,ּונִתֹואָמּוט לֵכִמ ּונֲתֹוא -רָחְטְלּו ,ּוניֵתֹונֹוֲע לָּכ תֶא רפכל ףינפל
 ףֹּכִמ םֶבְתֶא רֶהַמְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הֶּזַה םֹויַב יִּכ בּותָּנֶׁש ֹומְּכ
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ףךמע האָר הֶּתַעְו ,ּורָהסִּת יי יֵנְפִל םֶכיִתאטַח
 םישודקז .םיִרֹוחְמ לֵאָרְׂשִי ךמַעָּכ מו ,םַעָל ףל םָתֹוא ָּתְחַקָל
 ,הָּכְרִנְו רֵּבְׁשִנ בֵלְּב הינפל ונאָּב , ֶתְליִחְמִל םיִּפַצִמּו לה
 לע ,הָרָּפַכְו הָחיִלְסּו הָליִחְמ ּףִמִמ שקבל ,םיִׁשָרְו םיִלֵדְו םיִיִנֲעַּכ
 ןועו ּונֵעְׁשֹר יי ּונְעַדָי ,ףיִנפְל ּונְעַׁשְפּו ּוניֲִעְו ונאָטָחֶׁש הַמ לָּכ
 יּכ בֶנֵנ תֶׁשֹובְּכ ,ךיִלֵא ונינפ םיִרָהְל ּונְמַלְכַנְו ונשוב ,ּוניִתֹובֲא
 ּונְרִבָע ניֵנֹוֲע בֹורְב יִּכ ,שאר םיִרָנְו הָּפ חַּתְפִנ ְךיִאְו ,אֵצָמִי
 ַּב רֶׁשֲא ,ּונֲתֹוא ׁשיִּבְלַמ אוה רֶׁשֲא ,ׁשֹורְקַה םֶּלצַה ניִלֲעַמ

 = ט"ע שוריפ |
 |) 0559 ּוטְסאָהטייֵקְמעֶראַּבְרעֶדסּורְג ןייד טיִמ

 םעֶד רֶהאי יז א גאמ ןייֵא זנּוא ןעֶּבעֶנעֶג
 סאוָו רוּפִּכ םוי ןעֶגיִלייֵה ןעֶקְראַטְש
 .רעְריונ ןעֶלאַז רימ ןעֶמּוג ּוצ ןָא טְמּוק
 םיֹורְג נּוא הֵבּוׁשְּת טיִמ ריִד ּוצ עֶרעֶמ
 ריִמ סאוָו םיִׂשֲעַמ יִד ףיוא הַּמְרֲח
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ וד טְסעוֶו ןוהמעְנ ןעֶּבאָה
 ןעֶגיִנייֵר ּוצ גּוא םיִאמַח עֶרעֶזְנּוא עֶלַא
 רעֶד ןיִא יונ , ייֵקְניִנייַרְמּוא ןּופ ָנּוא
 רֵּפַכְי הֶּזַה סויַב יִּכ, טייֵמְׁש הרות
 םאָד ."ונו לֹּכִמ םָכְתֶא רהמל םֶכֵלֲע
 גאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא שטייט זיִא
 ןעֶגיִנייֵר ּוצ ףייא ףוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְרעוֶו
 ראפ םיִאַמֲח עֶרֶעייֵא עָלַא ןּופ ְךייַא

 ,ןעֶרעוֶו טְגיִנייֵרעֶג רֶהיֵא טְלאָז טאָנ
 םוָו לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייד העָז טצעי גּוא
 ,קְלאַּפ ןייֵא וצ ןעֶמּונעֶג ייֵז טְסאָה וד
 קלאַפ ןייד יונ ױזַא ְךאָנ זיִא רעוֶנ

 ןעָטראו םוָו גיִלייֵה נּוא ןייִר לֵאָרְׂשִי
 ּוד זַא | הָליִחְמ ןייד ףיוא ןעֶפאָה נּוא
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 יו ןייֵא טיִמ ריִד ראפ ןעֶמּוק ריִמ
 יוזא ץְראַה ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ וא ןעֶכאַרְב
 רעֶד ייַּב טיימש סאוָו ןאַמיִרָא ןייַא יוג
 ,טיֹורְּב לעֶקיִמְׁש ַא ןעֶטעֶּב וצ רֶעיִט
 'טְסְלאָז ּוד זַא ריִד ןּופ ריִמ ןעֶטעֶּב יױזַא
 עֶׁשיווְפָא נא ןעֶּבעֶגְרעֶפ גיא ןייַז לחומ
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו םיִאָטֲח עֶרעֶצְנּוא עֶלַא
 ראפ טְגיִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריוֶו נּוא טְגיִדְניִזעֶג
 ןעֶסייוֵו ריִמ טאָג רעֶניִמְראַּבְרעֶד , ריד
 רֶניִז יִד גּוא טייֵקְניִמְכעֶלְׁש עֶרעֶזְנּוא
 - ןעֶמעֶׁש ריִמ , עֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 ּוצ םיִנָּפ רעֶזְנּוא ןעֶּבייֵהּוצְפיֹוא ְךיִז
 בָנֵגַא ףיז טְמעֶש סֶע יו ױזַא , ריִד
 'טיִמ ןעֶפאָרְמעֶג טְׁשְרֶע טְרעוֶו סאו

 ] ןעֶנעֶפֶע ריִמ ןעֶלאָז יו נוא ,הָבנָג ווא |
 . פאק ןייא ןעֶּבייֵהְּפיוא רעֶרַא .ליומ א

 :םיאטַח לֶהיִפ עֶרעֶזְנּוא רעֶּביִא ןעֶד

 :ןנילייה םער  ןעֶסיִרעֶנְפָא ְךיִז ריִמ ןְּבאָה

 ׁײעָגְנֶא זנוא םְסאָה גד םאוָו םעֶרּופ
 "עלק



 55 ןי הכז הלפת

 בּותָּכֶׁש הָמָּכ ,ויָנְפִּב טיִּבַהְל םיִלֹוכְי םניֵא םיִניִרְמַקְמַהְו םיִקיִּזַמֲה
 נְפַלֲחֶהְו : ;ְךֶמֶמ ואְריו ל ףילַע אָרְקְנ יי םש יִּכ ץֶרָאָה יִמַע לָּכ ּואָרְו
 רַעַׁשְּב אובנ ְךיִאְו , םיִאֹוצ םידנב ונְשַּבְלַהְו ; אָמט םֶלָצְּב ותוא
 ּנְחַנֲא םיהימתמ , הָאֹוצְּב ךֶלְכּולְמ קש שּובְלְּב .ךֶלָמַה
 ונאצוה יִּכ ,תאֹזַה הָבֵעֹוּתַה הָׂשֲענ ְךיִא ,ּונֵׁשְפַנ לע
 הִיַצ רֶּבְרִמ םוקמל ּונְחַרְבּו .שודקה ָלֹועַמ וניֵחּורְו ּונֵׁשַפַנ

 םיִעָרַה םֶכיֵּכרַדִמ ובוש ובוש בוש הַמַּכ ,םיִעָׁשְר תבּושתב
 םִא יִּכ , תמה תֹומְּב ץופחא אל יִכ לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּוּתּומָת הָמָלְו
 ָךיֶנָפְל אֹובְלְו בוש ּונֵבְל לא ונמש התע + הָיִחְ ויָכָרְדַמ ּובּוׁשְּב

 ט"ע שוריפ

 םיִניִרְטקֶמ נּוא םיקיזמ עֶלַא םאָד דיילק
 ןיִא יונ . םיִנֵּפ יא ןעקוק טיִנ וענעה

 יד ןְהעֶז ןעֶלעוֶו יי טייֵמׁש קּוספ
 רעֶד סאָד רֶרֶע רעֶד ןופ רעֶקְלעֶפ

 יעָג ריד ףיוא טְרעוֶו טאָנ ןופ ןעֶמאָנ <
 אָרומ ריִד ראפ אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶפּור
 רעָפ םהיִא ןעֶּבאָה ריִמ וא "ןעֶּבאָה
 ריִמ גּוא םעֶנייֵרְמּוא ןייֵא ףיוא ןעֶטיִּב
 ,רעריילק עֶנייֵרְמּוא ריק ןעֶּבאָה
 ףיוה ןיִא ןעֶמּוק רימ ןעֶלאז יוִו טְנייַה
 יילְקֶגְנֶא אּוה ְךּורַּבשֹודקַה ְךֶלֶמ ן ּופ

 ךימטיִניִמְמ ,קאָז ןעטְצּומְׁשעֶב ןייֵא טיִמ
 רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא ףיוא ְךיִז ןעֶרעֶדְנּואוו
 ָגיֶנייֵרְמּוא יד ןּוהְמעָג ריִמ ןעֶּבאָה יו
 תֹומָׁשְנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶהיִצוצְסיֹוא טייק
 ןעֶדְליוִו ןייֵא יוזַא ןיִא שודקה םָלֹוע ןופ

 רֶע סאוָו טרָא ןייִא טְסייֵה סאָד טֶרָא !
 ,תופילק םיִמ וא הָאְמּוט טיִמ לֹופ זיִא

 לו ד סאוָו טאָג רעֶזְנּוא ּוד 6 |
 םִע יונ יױזַא םיִעָשְר יִד ןופ הבּושת
 לֵאָרְׂשִי תיֵּב 'ונו ּובוש בוש, מימש
 טְרעֶק , "וגו תַמַה תֹומְּב ץֹוּפְחֶא אל יב

 9 2 (ט"ע רווחמ)

 ןּופ רעְדיוג ףייא םרעק רעְריונ ףייא
 טְלאָז םּוראוַו ןעֶנעוֶו עֶטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵא

 ױזַא וא לֵאָרְׂשִי תיֵּב ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא
 טְגאָז ,דְניִל עניי ןּופ שנוע םעֶד ראפ
 טּוהְמ רעֶסעֶּג רעֶגיִּמְבעֶמְלַא רעד טאָנ

 טייֵמְׁש םֶע יו נּוא ,טְּבעֶל נּוא הָבּושּת
 עֶׁשָר רעֶד זַא ןעֶד ְךיִא ליו רעֶטייוו
 רעד טאָנ טְנאָז ױזַא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז
 טְרֶעייֵנ ליוו ךיִא ןעֶד רעֶגיִטְכעֶמְלַא
 מא ְךיִז נּוא ןּוהְמ הָבּוׁשְּת לאָז רֶע
 טעוֶו ןְגעוֶו עֶמְכעֶלְׁש עניי ןּופ ןעֶרעֶק
 ןעֶּבאָה טְצעֶי ,ןעֶּבעֶל ןעֶּבייֵלְּב רֶע
 ןעצראה םּוצ ןעֶמּונעֶג ְךיִז סאָד ריִמ
 םיִנָּפ תֶׁשֹוּב טיִמ ריִד ראפ ןעֶמּוק גוא
 רעֶמאַפ רעֶזְנּוא ּוד ךיִד ןעֶטעֶּב וצ
 רעֶּביִא ףיד םעֶראַּבְרעֶד גיניק רעֶזְנּוא
 רעֶטאַפַא ְךיִז טְמעֶראַּבְרעֶר;סֶע יונ זָנּוא
 יְרעֶרְיוִו טאָה סאוָו דְנּוק ןייַז רעֶּביִא
 קעוֶוַאזיִא נּוא םֶהיִא ןעֶנעֶק טְניִנעֶּפְׁשעֶג
 זַא נּוא זיוה סיךעֶמאַפ ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג
 רעֶמאַפ םּוצ קיִרּוצ טְמּוק דְנּוק סאָד
 נּוא ןייוֵועֶג טיִמ נּוא םיִנָּפ תֶׁשֹוּב טיִמ

 ַירשעג



 הכז הלפת = :6

 ונָּב לע בא םֶחְרִּכ ּוניִלְע םחר ., ּונָּכְלַמ ּוניִבָא ,םיִנָּפ תֶׁשֹובָּב

 םיִנֵּפ תֶׁשֹובְּב ויִבֲא לא ובּוׁשְבּו ,ֹותיֵּבִמ אֵציו ויָבֲאְּ דֵרֵמָׁש
 םָאו ,ֹונָּב לע םֶהַרְל בַאָה ָךֶרֶדֶמ ,ויָנָפְל לֵפַנְתִמּ הקעצו יֵכְבּ

 רַכַּכ הנה ,ֹוּב דַרָמְׁשִּכ םיִרּוסיִּב ודְבַע תֶא הֵּכַמֲה ונְחַנֲא םיִדְבַע
 לּודיִג רעצו תוינע וא ףּוגַּבֶׁש ןיִרּוסיִז תֹויִכְלַמ דּוּבִעָׁשַּב ּו וניקל

 םישודקה ךיֶכֲאְלַמְל הָוַצְו ,ּוניֵלֲע םֵחַר . םיִבֹואְכַמ רֵאׁשְו םיִנֵּב

 .ונילעמ םיאוצה םיִדָנְּבַח תֶא טיִׁשֹפַהְל הָרֲהַטַה לע םיִנּומְמַה

 , הָׁשּודְקַה ׁשּובְלִּב תינש ונתוא ׁשֵּבְלַהְו , וניתאטח לַּכִמ ונרהטו
 ּונֲתֹוא ׁשֵּבְלַהְו ויִלֲעַמ םיאוצה םיִדָנְּבַה ּוריִסֲה בּותַּכָׁש הַמַּכ
 ןושש 5 הֵביִׁשֲה םֹוּלָׁשַה ויִלֲע ָךֶלֶמַה דוד תַלַפְתְכְ ,תֹוצָלֲחַמ
 ַחּורְו ,םיִהֹלֶא זנל אְרּב רוחט בל , יִנְכְמְסת הָביִדָנ חּורְו ְךָעְשי

 , םָדָו רָׂשָּב תַד מכ ונְדַרְמּו ונָעָשַפ םִאְו ּונְּבְרקְּב ןֵּתִּת הָׁשָדֲח
 בּושלמ וניֵתֹונוֲע ּובְּכַעַי לֵאְו . חולסלו 5וחמל ד ְךְתָדְמִּכ הָשַע הַתַא
 ףֶתֶאְריִבּ ךֶתֶרְותְּב ּונָּבַל קזחו ,םיִבָׁש לֵּבִקְל ךתָדַמִּכ ףינפל

2% 
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 רעֶטאַּפ םעֶד ןּופ רֶדֵמ רעֶד זיִא ייֵרְׂשעֶג
 ,ןֶהּוז ןייז ףיוא ְךיִז ןעֶמעֶראַּבְרעֶד גצ
 סאו רעֶד טְכעֶנְק ןעֶנעֶז ריִמ ּביוא נּוא
 ןעוֶו םיִרּומְי טימ טכענק ןייז טְנאַלְש
 טְניִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶריוו םֶהיֵא ןָא טאָה רֶע
 יעָנ ןעֶגאַלְׁשעֶג גְנאַל ןיוש ריִמ ןעֶנעֶז

 ףּוג םעֶד ףיוא םיִרּומְי טיִמ ןעֶראוָו |
 רעֶדְניִק ןופ רעצ נּוא תולד טיִמ נוא

 .ןעֶנאַטייוַו עֶרעֶדְנַא נוא ןעֶהיִצְרעֶד
 טְבעֶר טיִמ ראָנ טאָנ זנּוא ףאָרְמְׁש
 ,ןעֶראַצ טימ טיִנ נוא גנּוטְראַּבְרעֶר נוא
 :עָנ רעֶדיִנ ץְנאַג ןענעק ריִמ םּוראוָו
 רֶּביִא ְךיִז םעֶראַּבְרעֶד ,ןעֶרעֹוֶו ןעֶגאָלְש
 םיִכֲאְלַמ עֶגיִלייֵה עניי וצ גאָז נּוא זְנוא

 הָרֲהַט ףיוא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םאוָו

 עֶגיִצּומְׁש יר ןעֶהיִצּפָאןעֶלאָז ייֵז םאָד
 ןעֶגינייֵר ּוצ נּוא זָנּוא ןופ רעֶרייֵלְק
 קּוסָּפ ןיִא יונ :םיִאָטֲח עֶלַא ןגפ זְנוא

 יו 2 (מ'ע 'רווחמ) |

 ויָלֲעַמ םיִאֹוצַה םיִדָנְּבַה ּוריִסָה, טייֵּמְׁש
 יִלַעַמ יִּתְרַבָעַה הַאְר ולא רֶמאַֹּו
 רעֶד "תֹוצָלֲחַמ ךְתֹוא ׁשֵּבְלַהְ ףינוע
 ןֶעייֵטְׁש םאוָו יִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה הְךאְלַמ
 םהיִא ןופ ּפאָרַא טְמעֶנ םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 יִעְג טאָה נוא .רעֶרייֵלְק עֶניִצּומְׁש יד

 ְךיִא העז לֹודָנַה ןֵהֹּכַה עשוהי ּוצ טְגאָז
 דְניִז עֶנייַד ריִד ןופ ןּוהְמעֶנְּפַ ּבאָה
 יִנעְדְייז טיִמ טְדייִלְקעֶגְנָא ְךיִד ּבאָה נא
 יעָנ טאָה םִע יוִו ױזַא גוא , רעדיילק
 רעק םולָשַָה ויָלֵע ְךֶלֶמַה דִוָד ןעֶטעֶּב
 ןייד ןּופ דייֵרְּפ 'יד ריִמ ּוצ רעֶדיוִו
 .גְנּוגיִליוִועֶּב ןופ טיִמעֶג ןייֵא גּוא ףליִה
 ,ןעֶציִטְׁש רעֶטְנּוא ריִמ ּוד טְסְלאָז
 .זנוא ןיִא ףאַׁשעַּב טאָנ רנֶעיִטְכעֶמְלַא
 טְסְלאָז טיִמעֶנֶעייֵנֲא וא ץֶראַה ןייִרא
 ןעוֶו גּוא ,זָנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבעֶג ּוד
 3 יוג ױזַא טְגיִדניִנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ

 רומַאנ
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 וניֵתֹובְׁשֲחַמּו ּוניֵנֹויֲעַר רָהַטְו ,ּונָּבְלַּב הָעּובְק דיִמָּפ ךֶתֶאְרִי הָיְהִּתָׁש
 םיִעָרָה יִׂשֲעַמ לע יִנֲא םֵחַנְתִמ יִּכ יִּבִל ןורבשב האו ; ךֶהְדֹובֲעַל
 רמואו םֶהיֵלֲע הֶרותִמּו ןְנֹואְתִמּו הָכֹובּו ,הֶוה םֹויַח דע יִתיִׂשָעֶׁש
 תַבּוׁשְּת ךותְּב וניתובושת לֵּבַקְו , ףיִנָפל יִּתְעַׁשְּפ יִתיִוֲע יתאמח
 ינכמ יִנֲא םַנ יִּכ ,םַּבִל לֵכְּב נפ םיִבָׁשַה לֵאָרְׂשִי ףמע כ
 ךיֶנָפְל בּוׁשָלְמ םיּבַרָה יתונוע ובכעי לאו , בקי קָחְצִי םָחָרְבַא
 יתונוע לע טֶרָחְתִהְלּו ,םֶּלָׁש בֵלְּב ףיֶנֵפְל בושאש יִנָפִו . בל לָכְּב
 ילע םָחֵרְו , תיִמָלֹוע הָביִזֲע םיִעְרַה ישעמ בֹוזֲעַלְו ,חָרּומְנ חטרה
 יא ףידסחו ףימחר ילֹול יִּכ , ,ןיְִו אֵמָח לָּכִמ םָלֹוע דע יִנָליִצַהְו
 ,יַתֹומצַעְּב ׁשֵאְּכ רֵעֹוּב אּוה רֶׁשֲא , ערה רֶצֹיַה דג דֹומַעַל רַׁשְפֶא

 ט"ע שוריפ
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 וה , םָדָו רֶׂשַּב ןייֵא ןופ זיִא רּוטאַנ

 עֶרעֶדנּוא גּוא ,ְנּוא עֶּכעֶגְרעֶפ וצ
 ְנּוא ןעֶטְלאַהְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז רֶניִז
 ןייַד יונ ריִד ראפ ןוחמ הָבּוׁשְּת ןופ
 ןעֶרעֶק סאוָו יד ןעֶמעֶנּוצ זיִא הָדָמ
 הָמָרֲח טיִמ נּוא הָבּוׁשְּתטיִמ רעֶדיוִו ְךיִז
 ןיא רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא קְראַטְׂש גוא
 לאָז םָע טְכְראַפ ןייב ןוא הרות ןייד
 טְגייֵלעֶג ןיירא ניִּבייֵא טְכְראָפ ייד ןייַז

 גיִנייֵר נּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא
 תֹובָׁשֲחַמ עֶרְזְנּוא גּוא ןְקְנאַרעֶג עֶרֶזְנּוא
 יּוצ ןייֵמ הֹעָז נּוא ,טְסְניִד ןייַד ּוצ
 המָרֲח ּבאָה יא יו ץְראַה עֶנעֶכאָרְּב
 ְךי א סו םיִשָעַמ עֶטְבעֶלְׁש עֶנייַט ףיוא
 גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ויִּב ןּוהְמעֶג ּבאָה
 הָדוְתִמ ְךיִז ןיִּב נּוא .גאָלְק גוא ןייונ ךיִא
 ּבאָה ךיִא גאָז נּוא , דֶניִז ניי ףיוא

 .ְךעֶדיוונּוא טְמיִרְקְרעֶּפ נּוא טְגיִדְיִזעֶג
 וצ םעֶנ נוא , ריִד ראפ טְניִנעֶפְׁשעֶג
 ןופ הָבּוׁשְּת יִד ןעֶׁשיוִוְצ הָבּוׁשְּת ןיימ
 ראַפ הָבּוׁשְּת ןּודְמ סאוָו לארי לָּכ
 םּוראוָו ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ריד

 ר (ט"ע רווחמ)

 ןופ רעֶדְניִק יִד ןופ ףיוא ןיִּב ְךיִא
 ןיימ נּוא , בֹקֲעַי א קֶחֶצִי םֶהָרְבַא
 ןעֶטְלאַהְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז דָניִז להיפ

 הָבּושתיִד ןעֶש יוִוְצ הָבּוׁשְּת ןּו וה ּוצןּופ
 הָבּוׁשְּת ןַעּוט םאוָו לֵאְרְׂשִי לַּכ ןופ
 ְךיִמ ייז ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ
 לאָז נוא ןוהמ הָבּוׁשְּת לאָז ְךיִא הָּכַזְמ
 ןיימ ףיוא ןעֶּבאָה הָטָרֲח עֶגיִמְכיִר ןייא

 ףיוא דְניִז ןיימ ןעֶזאָלְרעֶפ וצ נּוא ,דֶניִז
 ריִמ ףיוא ךיד םעֶראַּבְרעֶד נּוא ,גיִּבייֵא
 ,ניִּבייֵא ףיוא דֶניִז ןּופ ליִצַמ ְךיִמ ייֵז נוא
 להיפ ןייד טינ םֹולָׁשְו סח ןעו) םּוראוָו
 זיִא ראָנעֶג ןייר גּוא .טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד
 םעֶד ןעֶגעֶק ןייֵטְׁשייַּב וצ ךעֶלְנעֶמ טיִנ
 רֶעייַפ ַא יוִו טְנעֶרְּב רֶע םאוָו עְרָה רֶצָי
 ךיִא טעֶּב רעֶּביִרְד ,רעֶנייֵּב עֶנייַמ ןיִא
 גגא ריִמ ףיוא ְךיִד םעֶראַּבְרעֶד ךיד
 ןעֶנעק לאָז ְךיִא טייֵקְראַטְׁש ריִמ ּביג
 יִד יונ ױזַא ם םֶהיֵא ןעֶגעק ןייֵטְשייֵּב
 עֶרֶעייֵז טיִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִמָכֲח
 ,"ותוא ןיִעייַמְמ רָהְמל אָּבַח , , דייֵר
 טְפְלעֶה ףיז ןעֶגיֶנייֵר וצ .טְסּולְ םֶע רעוֶו

 ;טאָנ םֶהיֵא
 הנהו 11
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 םיִמָכֲח ּורְמָאָׁש ֹומְּכ ,ּודְנְנֶפ רֹומֲעַל ַחֹּכ יִּב ןֵתְו יִלָע םֵחַר ןֵכָלְו
 +ותוא ןיעייסמ רָחַמְל אָּבַה . םָׁשְרָק יִרְבִדְּב םיִקיִדּצַהְ

 ,םייּוניָע הָׂשַמֲחַּב וב תֹונַעְתַהְלּו , םיִרּוּפַּכַה םוי תשגדק יֵלֵע לַּבִקִמ יִנֲא הֵנֵהְו
 ,הָיֵתְׂש הָליֵכֲא , השורקה ּףֶתְרותְּב ףרבע הָשמ ידי לע נָל יו |

 תזה שודקה םֹויִּב תובל ,הָמָמַה ׁשיִמְׁשַּת , לֵדָנַסַה תֶליֵעַנ ,הֵכיִס ,הָציִחְר
 נאַמַהֶׁש המ ּונֵל רֵּמְַּת ,הָיַתְשּ הֶליִכֲא לָש ינניע יִדָי לַעו . הֵבאָלְמ לֵּבִמ
 המ ר רפכת ",הָכיִמְו הֵציֵחְר ינניע יי לַעְו , תורּוסֲא תֹויְְׁשּו תֹוליִכֲאַּב
 יגניע יי לעו ,םיִרּוסֲאָה םיִנּונֲעַּת טרְפְבּו , לֹוחַה יִמיִּב .םיִנּונֲעַתְּב ונאָטחש
 תֶאְו ,עֶרָל ץּורָל םיִרָח ןֵמְמַה םִיַלְגַרְּב ּונאָטְחֶׂש הַמ ּונָל רַּפַכְּת , לֶדנַסַה תַליִעְג
 יפי תויִהָל ּונְבִיַתְתִנְו םֶהיֵלֲע ןידנמ ןיד 'תיבָׁש םיִרָבְד ר'כ לַע ונע רֶשֲא
 גנאַטַהׁש 'המ ונל רֵּפְַּת ,הָּמָמַה ׁשיִמְׁשַּתִמ ינניע ידי לַעְו ,םִיּודיִנְּכ "םָילְגַ
 תֵאָצֹוהְבּ ירק תַאְמּוטְבּו הָוְצָמ םוקָמַּב אלָש יושיקְּב שרוק תיִרֵבַּב ונְמַנַפְו
 תֹוניִחְתּו תֹולֵפְּת הָׂשְמֲח יִדָי לַעְו , (תֹורּוסֲא תֹוליִעְּב ונָלֲעַּבֶׁש הַמ הָלָּמַבָל עַרָז
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 ט"ע שוריפ
 ףיוא ְךיִא םעֶנ טצעו גּוא יִָא הֵנָהְו

 רּוּפַּכ םוי ןּופ טייֵקְניִלייֵה יִד ריִמ
 םייִּונָע ףניפ יד טימ ְךיִז ןעֶגיִנייֵר גצ

 ןיִא טְגאָזְרעֶפ זְנּוא טְסאָה וד סאוָו
 ןייַד השמ ךֶרּוד הָרְוּת 'עֶניִלייַה ןייד
 ,ןעקנירט םיָנ נוא ןעֶסֶע טיִנ ,טְכעֶנְק
 ףיז ןעֶריִמְׁש םיִנ ,ףיז ןעֶשאוַו טיִנ
 יּוַצְּכִא ,ְךיִׁש ןַא ןייֵג ּוצ ,לייִא טיִמ
 וצ וא ,ּבייו ןופ ןאמ ְךיִז ןעֶרייֵׁש
 םוי םעֶד ןיִא תֹוכאָלְמ עֶלַא ןופ ןעֶהּור
 טיִנ ןּופ יּונָע םעֶד ךְרּוד נּוא שודקה
 זנוא ּוטְסְלאַז ןעקנירמ טיִנ נּוא ןעֶסֶע
 טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םוו ןעֶּבעֶנְרעַּפ

 רָבָד ןופ ןעֶקְניִרְּט נּוא ןעֶמֶע טיִמ
 ןגפ ןעֶגיִנייֵּפ םעד ְךֶרּוד נּוא ,רּוסאְּבָש
 ףיז ןעֶריַמְׂש טְׁשיִג נוא ןעֶׁשאוו טְׁשיִנ
 ריִמ סאוָו זָנּוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּוד טְסְלאָז
 ןופ םינּונֲעַּת ףְרּוד טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 טֵרָפְבּו ןעָכאוָו רעֶד ןָא הֶּזַה םָלֹוע
 טאָה ןעֶמ סאָוָו םיִרּוסַא ןופ םיִנּונֲעַּת

 . 2 2 (₪"ע רוותמ)

 ןעֶניִנייַּפ םעֶד ףךוד גּוא ,טְראָטעֶג טיִנ
 .ְךאַּפ ּוטְסְלאָז ףיש ןָא ןֶעייֵג ריִמ סאוָו
 טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םוָו זְנּוא ןעֶּבעֶנ
 ןעֶניִדְניִז ּוצ ןעָפיול ּוצ םיִּפ יִד טיִמ
 ןעֶזעוֶועֶג רבוע ןעֶּבאָה ריִמ סאווָו נוא
 םאוו ןעֶכאַז גיִצְנאוַוְצ-נּוא-רֶעיִפ יד ףוא
 ריִמ גוא הָדֵנְמ ףיֹורעֶד זיִא ןיִד תיֵּב
 יוִו גיִסיִפְראַּב ןייֵנ ןעֶפְראַד ןעֶטְלאוָו
 תולפת ףְניִפ יֵד ךְרּוד גּוא ,םִיּודִנ יִד
 הְִֶּּת רּוּפִּכ םוי םּוא ןעּוט ריִמ סאוָו
 ריִמ סאוָו ןעֶּבעֶגְרעֶפ זְנּוא ּוטְמְלאָז
 תואצומ ףניֵפ יִד טיִמ טְגיִדְניִזעֶג ןְּבאָה
 יד , להעק יִד ,ןעֶמּוג רעֶד ; ליומ ןּופ

 ,ןעֶּפיִל : טיִמ נוא ,ןייִצ יִד , גְנּוצ
 רּוּבַד רעֶד סיֹורַא םייֵג ייֵז ןופ םאוָו
 םיִמ טְגיִנייֵרְמּואְרעֶפ ייֵז ּבאָה ְךיִא גּוא
 טְכעֶרְמּוא נּוא ׁשְטְלאַפ ןופ דייֵר עֶלַא
 ךֶרּוד נּוא , תועובש נגא םיִרָדְנ נּוא
 רעָר נּוא תורות יִרְפַס יִד ןעָׁשיק םעֶד
 ריִמ סאוָו תולְפִּת ףֶניִפ י ןּופ תּוכְז

 -ןעלעוו
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 ,ןוׁשָלַהְו ,ןֹורָגַהְו , ףיחה ,הָּפֵה תואָצומ 'הּב ּונמנפש המ ןְקּותִי , תושקבו

 םיִרּוסֲאַה םיִרָבָד לֵכְּב םָתֹוא יִתאֵמָטְו , רּוּביִדֲה אצוי םָה מש ,םִיַתַּפְׂשּו ,םִיַניִׁשֲהְו

 תֹולפִּתַה תּוכְז יי לַעְ , .הָרות רפסה קּושיִגְו קּוּביִח יי לע , תועּובְׁשּ םיִרָדְנּ
 תֹולָפִּתַה לַּכ םֶהָמָע ףרמציו עיִגיְו אֹבָיְו הָלֲעַי ,הֶּזַה שודקה םויּב לֶלַּפִ ונש
 תֶלַפִּתְּב תֹולְלְכַנ םָלּוּכ ויהיו ,הָנְַּ אֹלַּב הָנָׁשַה לבב ונללּפִתְתֶש תולּומָּפַה
 לעו ,לֵאָרׂשִי תַלפִּת 95כב ףָשארֶל הֶרַמַע תֹויְהֶל ףשארל עיניו ,הֶזַה םויה
 תולָּכַתְסַהְו אָמְט רֶבְד לֵכְּב םִיַניֵע תייִאְרּב ונְמַנָּפֶש המ ןקותי , יניע תֹועָמְר יִדָי
 ּנְחַתרִהָׁש הַמ ןקּותי ,תולפתהְ תיִנֲעַּמַה ידו לַע ּונָפּוג תַחיִתְר יָדָי לַעְו , םיִׂשָנַּב
 פו וניֵמְדְו ונָּבְלֲה טּועיִמְבּו ,עֶרָה רצ לש ׁשֵאַּב ּוגְרִיָנ ה"סשו וניִרָבַא ח"מר
 בֵשֲחִנ הָיהְיְו .ךיֶנְָל ונֲַׁשּפְֶׂו וניוֲעׁשְו ונאַמַהֶׁש המ לע רָּפּוכְי תיִנֲעַּתַה ידי
 ַהיִרָל נפל ֵּבּוקיִו , חַּבְזִמַה יג לַע רנפּוג תֶא ּונְבַרְקִה ולא תיִנֲעַּתַה היל

 : הָלֹועְכּו ןֵּבְרקַּכ ַחֹוחיִג
 ,הָבּׁשְּתַה יֵנּוקְּת יִּפ לַע תֹונַעְתֶהְל םיִבָיּוחְמ ּונְנֲאיִּכּונְעַָי הֵנְָ

 ,לקשמה תַבּוׁשְחַּב ונָפּוג תֶא םֹנְֵלּו ,אָטַחְו אח לָּכ לַע
 ט"ע שוריפ

 עֶרָה רֶצָי ןופ רֶעייַּפ םעֶד טיִמ ןעֶלעֶדָא ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןיִא ןייז לֵלַּפְתַמ ןעֶלעוֶו
 טּוהְמ סאוָו םעֶד ךְרּוד נּוא ; דֶניִז וצ ןעֶמּוק גּוא ןייֵנְפיֹוא לאָז רּוּפַּכ םוי גאָמ
 נוא טעֶּפ .רעֶזְנּוא ןעֶרעוֶו םְרעֶניִמעֶג עֶלַא ייֵז טיס ןייז ףֵרֹצְמ ףיז לאָז וא
 +רעֶּפ לאָז תיִנֲעַּת םעֶד ףרוד טּולְּב ןעוֶועֶג לֶלַּפְתֶמ ןְּבאָה ריִמ סאָוָו תופת
 יעָג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶג -ְךעֶפ לאָז נּוא הָנָוַּכ ןָא רֶהאָי ץְנאַנַא
 ןופ תולפִּת יִר ןיִא ןעֶרעוֶו טְניִנייֵא
 ןעֶמּוק ןעֶלאָז נוא גאַמ ןעֶגיִזאָד םעֶר
 עֶלַא ןופ תולפתה בה טיִמ ריִד ראפ
 ,פאק ןייד ףיוא ןיורקא ןייז ּוצ ןעֶדּי
 ןעֶלעוֶ ריִמ סו עֶרעֶרט יד ְךֶרּוד גּוא
 לאָז ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶנירְּפָא
 ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו ןעֶרעוֶו טְרעֶעֶּבְרעֶפ
 וצ ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא ןעֶזעוֶועֶג םַגֹוּפ
 גוא ,ךאז עֶנייֵרְמּוא ןייֵא ףיוא ןעקוק
 רעֶּבייַל עֶרעֶּזְנּוא ןעֶציִהְרעֶד םעֶד ךֶרּוד
 לאָז תופת ןופ נּוא תיִנֲעַּת םעֶד ןּוּפ
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ןעֶרעוֶו טְרעֶמעֶּבְרעֶפ
 יוָוַצ איר בייל רעֶזְנּוא טְציִה רעֶד
 רֶריִלְנגיִצְרעֶּפ.נּוא.טֶכֵא טיִמ טְרעֶדְנּוה
 גיִצְכעֶז-נּוא.ףֶניִפ טְרעֶדְנּוה ייֵבְד גוא

 9 (ט"ע רוזתמ)

 *ָךרָעְריוו נּוא טמיִרְקְרעֶפ גוא םֶגיִדְניִז
 לאָז םָע גוא ריִד ראַפ טְגיִנעְֶּשעֶג
 גנומסאפ רעֶזְנּוא ןעֶרעֶוֶו טְנעֶכעֶרעֶג
 ןעֶּמְלאוָו ריִמ סאוָו טְלַא ְךייֵלְג ריִד ראַפ
 םַעָר ףוא רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא ןייז בירקמ
 .ראַפ ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְנָא לאָז נוא ַחֵּבְזִמ
 . : הָלוע ןָּבְרַקִא יונ יוזא ךיילְנ ריִד
 ףיִמ זַא ןעֶסייוֵו ריִמ נוא יא הָנָהְו

 גוא ןעֶמְסאַפ ּוצ גיִדָלּוש ןעֶגעֶז
 דניז רעֶדעֶי ףיוא ןעֶגיִנייֵּפ ּוצ ףיז
 גוא ,הָבּוׁשּת יַנּוקִּת ךֶרּוד רעֶדְנּוועֶּב
 גיִּטְכיִר רעֶּבייל עְרעֶזנּוא ןעֶגיִנייֵּפ ּוצ
 ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו הָאָנִה יד ןעֶגעֶק
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו 'רניִז יד ןופ טאַהעֶג
 ּומְקעֶלְּפטְנַא זיא סַע רעֶּבָא ,ןּוהְטעֶג
 גוא 18
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 נב ןיִאָׁש ְךיָנָפְל ַעּודָיְו יּולָנ ְּךַא ,תֹוריִבֲעַּב ּונְגֵנֲעְתִהָׁש המ דָגְנ
 ,ןוָעָו ןוָע לַּכ לע ןֵּבֶׁש לָּכִמּו ,רָחֶא אָמָח לע ּוליִפֲא תֹונַעְתהְל חֹּכ
 ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְי כל ניֵחֹּכ לֵׁשָכְו רופסלמ ּוניֵתֹונוע ּוּבַר יִּכ
 םיִרּוּפִּכַה םזי הֶזַה שודקה םויּב תיִנֲעַּתַה םוצ הָיהְיׁש , וניָהְלֶא יי

 ניֵתֹונוֲע לָּכ לַע הֶרֵּפַּכ ,הֵבֹוטְל ונילע אבה
 הָצֹורֲה םיִמֲחַ אֵסְּכ לַע בֵׁשֹוי ךֶלֶמ לֵא ְךיֶנַפְלַמ ןֹוצָר יִהְי
 לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּךֶמַע לָּכ בֵלְבּו ּונֵבְלְּב ןֵּתִּתֶׁש םיִעָׁשְר תַבּוׁשְתִּב = =
 לַע םֶחֵרְּת םֶכותְבּו םיִמָיַה לָּכ ףתוא הָאְרִיְל ָךְתָאְריו ךֶתָבֲהַא
 עַנְכַהְו תא רדה רַחַּפ םָּבְלִּב ןח לֵאָרְׂשִי תיִּב מע יִעְשופ

 דע ךיִנָפְל הָמׁשַא וב וה יִּכ םַג חָדנ ונממ חַדָי לבל "דוטיבנ
 רותח םיִּבַרָה ְךיֶמֲחַרְּב הָּתַא הָבּוׁשְּתַה יכרד םֶהיֵנְּפַּב לַעְנְנָש
 ּניִלֲע םֶחְרְו הָבּוׁשְתַּב םֶלְּבְִו ךֶרֹובְכ אָסְּכ תַחַּתִמ הָריִּתַח םֶהָל

 אא אא ,"י

 ט"ע שוריפ
 ןעֶּבאָה ריִמ סאָד ריד ראפ סיוִועֶג נוא
 ףיוא ּוליִפֲא ןעֶמְסאַּפ וצ טיָנ חֹּכ ןייק
 אָמיִשָּפ ַא וא זיִא ןיִד רעֶד יו דֶניִז ןייֵא

 ןעֶנעֶו םוָו רעֶרְנּוזעֶּב רֶניִז רעֶרעֶי ףיוא |
 טיִנ ראָג ןעק ןעֶמ סאוָו להיפ רֶעייֵז
 ,ףאַלְׁש רֶעייֵז ןעֶנעֶז ריִמ גּוא , ןעֶלייֵצ
 ריִד ןופ ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז רעֶּביִרָד
 גְנּוטְסאַפ סאָד ןייז לאָז םִע 'סאָד טאָג
 סאוָו רוּפַּכ םוי ג נאַמ ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןופ
 הָרָפּב א א ןעֶטּונ וצ זנּוא ףיוא ןָא טְמּוק

 :רֶניִז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ףיוא
 ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז סֶע נּוא ויצנ יִהְי

 סאוָו גיִניק רעֶזְנּוא טאָנ ריִד ןּופ |
 יֵעָּב נּוא םיִמֲחַר אֵסַּכ םעֶד ףיוא טְציִז
 זַא םיִעָשְר יִד ןופ הָבּוׁשְּת יִד טְסְרעֶג
 רֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּבעֶג ָסְלאָז וד
 לֵאְרׂשִי לכ ןופ רעֶצְרעֶה יִד ןיִא בוא
 םאָד טְכְראָפ ןייד נא טְפאַשְּביִל ןייד

 ריִד ראפ ןעֶמְכְראַפ ףיז ןעֶּלאֶו ריס
 148  פ?' (ט"ע רווהמ) |

 ןָשיוְנצ נּוא ןעֶּבעֶל רֶזְנּוא ןופ גאָט עֶלַא
 .יְרעֶד ףיז ּוטְסְלאָז הָבּוׁשְּת יִלָעַּב יִד
 ןופ עֶגינעֶפְׁשְרעֶריוו יד ףיוא ןעֶמְראַּב
 עֶרְהיִא ןיִא ּביִג וא לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייַד
 טייֵהְנוׁש ןייד ןּופ ק קערש יא העָצְרעֶה
 ןעֶגייֵג ףאמ נּוא טייֵקְסיֹורְג ןייַד נּוא

 יֵז םאָד רעֶצְרעֶה עֶנְרעֶגייֵטְׁש עֶרֶהיִא
 טיִמ ריִד ּוצ ןעֶרעֶקְמּוא ְךיִז ןעֶלאָז
 טְסאָה ּוד יוִו ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד
 םאָד 'םיִאיִבָנ עֶנייֵד ךֶרּוד טְנאַזעֶג וצ
 ןעֶסיֹוטְׁש ראפ םֶהיֵא ןּופ טיִנ לאָז סֶע

 נּוא .רעֶנעֶסיֹוטְׁש ראפ רעֶד ןעֶרעוֶו
 לְהיִּפ רֶעייֵז ןעֶּבאָה ייֵז ףיוא ןעוֶו
 ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ זיא םֶע זיִּב טְגיִדְניִזעֶג

 הָבּוׁשְּת ןּופ ןעֶגעוֶו יִד ייֵז ןופ ןעֶראוַועֶג
 תֹונָמֲחַר סיורג ןייד םיִמ ּוד טְסְלאָז
 רעֶטְנּוא ןּופ ּבּורְג ןייֵא ןעֶּבאָרְנ םיוא
 יד ןעֶמעֶנְנָא נּוא דֹוכָּכַה אֵמַּכ ןייד
 םעֶראַּבְרעֶר נּוא הָבּוׁשְּת טיִמ תֹולָפְּת

 ךוד =



 פו זמ הכז הלפת

 תועיִנְמַה לָּכ ּונְמִמ רֶסָהְו םיִמָיַח לַּכ ףתוא דֹובֲעַל חכ ּונָּב ןֵתָו
 - עַרָּתְו ּונָּתְרַצִי .הָּתַא יִּכ ףתוא דֹובֲעַלְמ ּונֲָתֹוא םיִעְגּומַה תֹוּכִסַהְ
 ךדיְבּו ףֶתָדֹובֲעַמ םָתֹוא םיִלְּבְלַבְמַה םעְבטְו םֶדָא יִנְּב ִרֹוסֲחַמ לָּכ
 בּוׁשָנָׁש דע הָנָּׁשַה תֶא ּוניֵלֲע ףורטת אלו םַעְנַמְלּו םֶריִסַהְל
 םיִבֹוּמ םיִׂשֲעַמּ "הָבּושתּב ּוניֵמָי לכ הָיְהְנְו ,םָלָׁש םֵלְּב נפל
 תֶא ףֹוסֲאָל נפל ןוצרל הָיְהִי רֶׁשֲא הָנֹורֲהַא עַגְר ףוס דַע
 אצת וָאָו ,ַײַּב תוקובר ּוניֵתֹובְׁשֲחַמ לכ הָיְִי זָא ,ךיִלֵא ּוניֵתָמְׁשִנ
 תולעל ןיבקּונ םִיַמ תֹויְהִל הֶּכְזִנ זָאָו ,הָרָהָטִבּ הָׁשּורְקִּב וניִתְמשנ
 ,הָּמֵמְל הֶלַעַמְמ תֹומָלֹועָה לָכְּב עַפָׁש עיִּפְׁשַהְלּו ;הָלֹעַמְל הָּמַמָמ
 תיִנֲעַּתַה םיִּלְׁשַהְלּו ,הֶוְה שודקה םֹויִב תֹונַעְתֶהְל ַחּכ ּונָּב ןֵתָו
 םַח לֶשְכְנ תֹויְהִל ּוניֵׂשֲעַמ םֹורְגִי אֹלָׁשְו ,םִיּוניֵע הָׂשִמֲח לֶכְּב
 םהָרְבַא עַרָו ּונְלּוכ יִּכ ,,םיִיּונע הָׁשִמֲחַח ןמ דָחֶא םושב םולשְו
 ,םיִבֹומ םיִׂשֲעַמְל הָרֹוּתִל ּוניִנָּב לדגל ּונָכּוו ,ףיִדיִרְי בקע קָחְצִו

 ט"ע שוריפ
 ּוצ חכ זְנּוא ּביִנ נּוא זְנּוא ףיוא ףיד
 ןְּבעֶל רעֶזְנּוא ןופ גאָט עֶלַא ךיד ןעֶניִר
 גנּורייֵמְרעֶפ ְנּוא ןופ פא ּוהְט נּוא
 ןופ זְנּוא ןעֶרְייֵטְרעֶפ סאוָו תֹוּבַמ גוא
 ְךאָד טְסאָה ּוד ןעֶד , ךיִד ןעֶניִד ּוצ
 :עֶלְהעֶפ יד טְסייוֵו נא ןעֶפאָׁשעֶּב זְנּוא
 םאוָו ןעֶרּומאַנ יִד גּוא זָנּוא ןופ ןעֶר
 ףיִד ןעֶניִד ּוצ ןופ לֵּבְלַבְמ זְנּוא ןעֶגעֶז
 גוא ןּוהְמּוצִּפָא זיא דְנאַה ןייד ןיִא וא |

 טיָּג טְסְלאָז גוא , ייֵז ןעֶדייֵטְרעֶּפ ּוצ
 ריִמ זיִּב טייֵצ יד ןעֶזאָל ןעֶרְניוִוְׁשְרעּפ
 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןּוחְמ הָבּוׁשְּת  ןעֶלעוֶו
 עֶלַא ןייַז ןעֶלאָז ריִמ גּוא } ןעֶצְראַה
 ןיִא גוא הָבוׁשְּת ןיִא געֶט עֶרעֶזנּוא
 4 רעֶמְצעֶל רעֶד זיִּב םיִבֹומ םי שעמ
 וצ ןעליוו רעֶטּוג ןייד ןייז טעוֶנ טאוָו
 ,ריִד ּוצ תֹומָׁשְנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶלְמאַזניַא
 עֶלַא ןייז ףיוא | ןעֶלאָז םִלאָמעֶד גוא

 ריִד : טְפעֶהעֶּג תֹוכָׁשֲחַמ עֶרעֶזְנּוא
 % (ם"ע רווחמ)

 .תומשנ עֶרעֶזְנּוא ןייִנְסיורַא לאָז סֶע גּוא
 ,םייקְניִנייר נוא טייֵקְניִלייֵה סיור טיִמ
 ןיינוצפיוא ןייז ה ןעֶלאָז ריִמ נא
 יִד ןיִא םיִנֹוּתַחַּתַה תֹוטָלֹוע יִד ןופ
 עפש יִד ןעֶהיִצ ּוצ םיִנֹויְלעָה תומלוע
 עלא ןיִא פארֶא ןעֶביוא ןופ הָכָרְּב
 ןעֶטְסאַפ ּוצ חפ זנוא ּביָנ גוא , תומלוע
 וצ נּוא רּופָּכ םוי גאָט ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 ףניפ עֶלֵא טיִמ תיָנֲעַּת םעֶד ןייַז םיִלְשַמ
 טיָנ לאָז סֶע וא ,ןעֶצְנאַג ןיִא םִַיּונע
 ןעֶלאְו ריִמ סאד דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ןייז םֶרֹונ
 ןעֶרעוֶו טְלעֶביורְטְׁשעֶג יג םֹולָשְו סח
 ןעֶד ,םייּונע ףניפ פ יִר ןופ םעֶנייֵא ןיִא
 קָחָצַי םֶהָרְבַא יֵנְּב עֶלַא ןעֶגעֶז ריִמ
 זנּוא ייֵז .נוא דנייֵרְּפ עֶנייֵד בֹקֲעַי גּוא
 רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא ןֶעיִצְרעֶד וצ הָּכְִמ
 וא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ ּוצ גּוא הָרֹוּת וצ
 ראפ ןעדייֵל םולָׂשְו םַח טיִנ ןעֶלאָז ייֵז
 רפס ןיִא זְנּוא לעֶגיִד גוא דָניִנ עֶרעֶזְנּוא
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 םיִבֹוט םִָיַח רֶפֵסְּב ּונֵמְתָחְו ,ּוניתונועּב םֹולָׁשְו סֵח ּוסְפִּתִי אל
 אֹלָׁש םייח ,םֶלָש בֶּלִּב ךֶתֹוא רֹובֲעַנְׁש םייח ,ףֹמׁש יארי לש
 הָסָנְרַּפ לָׁש םִייַח ,הָמְׁשִאְו ןיֵעְו אָמָה םּושָּב םֹולָׁשְו םַח לֵׁשְכִנ
 ,ןֵמְוַה תֵדָרְטִּב הָמנְרַּפַה ּונְדיִרְּטַי אלו ,רֵּתיִהְבּו דֹובָכְבּו תַחַנְּב
 ,ףָתָדֹובֲעַל יֹונַּפ ּונֵּבִל הָיְהִיֶׁש יִדְּכ ,הָוְלַׁשְ טְקְׁשַהְּב הָסָנְרַּפ
 : ריִמָּת ֵּב םיִקּובְד ונחנא ו ִדְּכ ו ניִתֹובְׁשִחַמּ ניֵנֹויֲעַר ֶהֵטָ

 ,הָּפ רוּביִדְּב וא הֵׂשֲעַמְּב ופונב וא ןֹומָמּב , ּוריִבֲחַל 'םֶדָא
 ןיִא .ֹוריִבֲחַל םָדָא ןיִּבָש אָטָה לע יִּכ ,יִּבְרִקְּב יִּבִל הוד הֶז לַעְו
 יִּבִל רֵּבִׁשִנ הֶז לע ,ֹוריִבֲח תֶא הָּצֵריִׁש דַע רֵּפַכְמ םיִרּוּפִּכַה םֹוי
 ןֵכָלְו ,רֵּפַכְמ הָתיֵמַה םוי ןיִא ּוליִפֲא יִּכ ,יֵתֹומְצַע ּופֲחָדו יִבְרַקְּב
 דָסֶחְלּו ןַחְל יִנָנּתִתו ,יַלָע םֶחֵרְּתֶׁש ךיֶנָפְל יִתָנְחִּת ליִפמ יִנֲא

 יי" "טא" לא כר עא;

 ט"ע שוריפ

 ןּופ ןעֶּבעֶּל ןייא ,ןעֶטּוג ּוצ ןעֶּבעֶל ןופ
 ריִמ סאָד ןעֶּבעֶל ןייֵא ,םִיַמָׁש תַאְרְי
 ןעֶצְנאַג םעֶר טיִמ ףיד ןעניד ןעלאָז
 ןעֶלאָז ריִמ סאָד ןעֶּבעֶל ןייֵא ,ןעֶצְראַה
 ןעֶרעוֶו טְלעֶכיּורטְשעֶג טיִנ םֹולָׁשְו סח
 ןעֶּבעֶל ןייא , טייֵקְניִרְלּוש נוא דֶניִ ןיִא

 תַחַנ טיִמ מייקול טיִמ הָסְנְרַּפ ןופ
 ךְרּוד טיָנ נּוא דֹוכָּכ ףרוד רַעַצ ןָא
 טיִנ זְנּוא לאָז יִז גּוא , רֵּתָהְבּו ןֹויִזְּב
 ּביִנ וא ֵמְזַה תדרמ ןיִא ןייז לֵּבְלַבְמ
 גָנּוהּור נּוא הֶוְלַׁש טיִמ הָסְנְרִּפ זְנּוא
 ןעֶמּוקְנַא ןעֶפְראַד טיִנ ןעֶלאָז ריִמ גּוא
 ףיוא נּוא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רעֶנייֵא
 זַא יִדְּכ ,קְלאָפ רעֶדְנַא ןייֵא .ּוצ םיָנ
 ןייז ייֵרְפ ןעֶלאָז רעֶצְרעֶה עֶרעֶזנּוא
 עֶרעֶזְנּוא גיִנייֵר נוא ךיד ןעֶניִד ּוצ
 ןעֶלאָז ריִמ םֶר תֹובָׁשֲהַמ נּוא ןעקְנאַדעֶג

 . גיִדְנעֶּמְׁש ריִד ּוצ ןייַז טְּפעֶהעֶּב
 ןעֶסייוֵו רימ לייוַנ גוא יּתיש תויהָלְו

 טְׁשיִנ זיִא םֶע טַעָמִּכ סאָד
 18 9 (מ"ע רווחמ)

 םוָו קידצ יא ׁשְטְנעֶמ ןייק ןאַהְראַפ
 רֶבַח ןייז ןעֶנעֶג ןעֶגיִרְניִו טיִנ ראָג לאָז
 ,ןעֶבאַז ףּוג ןיִא רעֶדָא דְלעֶג יא יס
 ןופ רייֵר טיִמ ייֵס ,הֶׂשֲעַמ טיִמ יי
 ןיימ ריִמ זיִא םעֶר ףיוא נּוא ליומ
 סאוָו דְניִז יד ףיוא םּוראָוָו , ייוֵו ץֶראַה

 רָבֵח ייַז טיִמ ןעֶׁשְטְנעֶמַא ןעֶשיווְצ
 ןעֶרייֵס רַּפַכְמ טיִנ ךיֹוא רֹוּפַּכ םוי זיִא
 ,רָבֵה םעֶד ןעֶטעֶּבְרעֶּביִא לאָז ןעֶמ
 ןיימ ןעֶכאַרְּבּוצ ףיֹורָד זיִא רעֶּביִרְד
 עֶנייַמ ןעֶרעֶטיִצ םִע גּוא ריִמ ןיִא ץֶראַה
 ןופ גאט רעֶד ןליִפא םּוראוָו , רעֶנייֵּב
 ,רֵּפַבְמ טיָנ ףיֹורעֶד ףיוא זיִא טיוט
 ןיִרַה םוי םעֶד ראפ זּומ ןעֶמ ןעֶרייס

 רעֶּביִרָד נּוא ,ןעֶטעֶּבְרעֶּביִא ןייֵלַא םיִא
 ראפ טעֶּבעֶג ןיימ ןעֶלאַפ ףיא ףאמ
 ּוצ ְךיִמ ןעֶּבעֶג טְסְלאָז ּוד סאָד ריד
 נוא ןעְניוא עניי ןיִא םייקנילעזמייל
 , ןעֶׁשטְנעֶמ עֶלַא ןופ ןעֶגיוא יִד ןיִא

 עֶּטְכעֶר ןייֵא טיִמ לַחֹומ ןיִּב ְךיִא נּוא
 הליחמ
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 הָליִחְמִּב לֵחֹומ ננו ,םֶדָא יִנְּב ָּכ יִניִעְבּו ףיִניִעְּב םיִמָחְרְלּו
 רָּביִרָש וא ,יִנומְמְּב ןיֵבּו יִפּונְּב ןיִּב , ידגנ אָמָחָׁש יִמ לֶכְל הָרּומְג |

 קיִזַהָׁש יִמ לֶבָל ןֵכְו ,עֶר םש תֵאצֹוה ּוליּפֲאַו ,עֶרָה ןֹוׁשָל יִלָע
 ,ֹוריִבֲחַל םדא ןיּב רֶׁשֲא םדאה תאטַח לָכְלי יִנומְמְּב וא יִפּונְּב 5
 אֵמָחָׁש ימ ץּוחְו ,ןיִד יִּפ לַע איִצֹוהְל לכוא יִנֲא רֶׁשֲא ןומָמִמ ץוח
 לָחֹומ יִנֲא ּולֲאֵמ ץּוחְו ,יִל לֹוחְמִי אּוהְו ול אָמְחֶא רַמָאְו ִדְגַנְּ
 ֵחֹומיִנֲאָׁש םשכו ,יִתָּכַסְּב םֶדָא םוש שנעי אלו , הָרּומְג הָליִחְמִּב
 הָליִחְמִּב יל ולֹודְמִיָׁש םֶדָא לָּכ יֵניעְּב יִניִח תֶא מפ ןּכ ; םָרָא לָבְל

 תוצּוצינַה כ איִצֹותְו ,אָרּונ ּונֵרֲהַמ ונבגש מע ת תַנָר לבק
 תָשודק יִדָי לע ,ּוניתאטח יִדָי לע הָּפיִלְקִל ולְפַנָׁש תושּודקה
 תראה הרּובגהו הָלּודְנַה ףיִתודָמ רֶרועְתִּת םיִרּוּפִּכַה םוי
 רוא ,הָבָלְמַמַה יי ףל ץֶרָאָבּו םִיַמָׁשַּב לכ יִּכ ,דֹוהַהְו חַצְנהְ
 םֹוי תׁשּורְק םֶהיֵלֲע טְׁשַּפְתִתְו ,הָחְמִׂש בל יִרְׁשָיְלּו קיִדַצַל ַעּורְז
 יִּכ ְךְדֶבֵע הָשמ תַרֹותְּב בּותָּכֶׁש הָמְּכ ּוניֵלֲע רפכל , םיִרּופִּכַה

 ט"ע שוריפ
 ייֵז סאָד ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶלֵא ןופ ןעֶגיוא טְגיִרְניִזעֶג ןעֶּבאָה םָו עֶלַא ּוצ הָליִחְמ
 עֶטְכעֶר ןייֵא ןייַז לֵחֹומ ריִמ ןעֶלאָז עָג ןעֶּבאָה סאו יד ןה ריִמ ןעֶגעֶג
 טיִמ רעֶדַא רע רֶעייֵז טיִמ םֶגיִדְניִז

 ריִמ ףיוא טאָה רֶע רעֶרָא ףוג רֶעייו

 רעֶדָא עַר םֵׁש ןייַא טְכאַרְמעֶגְסיֹוא
 ןעֶּפעֶרְּט ףיז ןעֶנעֶק סאוָו רֶניִז עָלַא
 םעֶר טיִמ ןֵׁשְטְנעֶמ ןייֵא ןעֶשיוֵוְצ
 ְךיֶמ טאָה רֶע ןעוֶו ּוליִפֲא ,ןעֶרעֶדְנַא
 םיִא יא ן ןיִּב ןעֶזעוֶועֶג קיזמ ףּוג ןיִא
 ןעֶק ְךיִא סאוָו רֶלעֶג ץוח לַחֹומ ףיוא
 רעוֶו ץוח גוא ןיִד יִּפ לע ןעֶמעֶנְּפָא
 טְנאָז רֶע נּוא ריִמ ןעֶנעֶק טְניִדְגיִז סֶע
 נו םֶהיֵא ןענעק ןעֶגיִרְגיִז לַעונ ךיִא
 ןעֶכאַז יד ץּוח ,ןייז לֵחֹומ ריִמ טעוֶו רֶע
 גּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶלַא ּוצ לחומ ףיא ] ןיִּב
 יז ןיִא ןח ןעֶּבעֶג ריִמ ּוטְסְלאָז יא

 שא? (ט"ע רווחטג

 סֶע נוא ןיינפיוא לאָז םַע גּוא ,הָליִחְמ
 לאָז גּוא ןעֶכייֵרְג לאָז גּוא ןעֶמּוק לאָז
 ןעֶרעוֶו טְגיִליוִועֶּג נא ןעֶרעוֶו ְהעֶזעֶג
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג ןעֶלאָז נוא
 ןופ ןעֶגְנאַזעֶג יד םעֶנְרעֶפ נוא תֹולֵּפְּת
 נוא זְנּוא קֶראַמְׁש , לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד
 גוא יי מ ,רעֶניִמְכְראַפ גד נו גיִנייַר
 רופּכ םוי ןופ טייֵקְניִלייֵה ייד ְךֶרּור
 תֹודְמ עֶנייב ןעֶרעוֶו טְקעוֶוְרעֶד לאו
 ,רֹוהְו הַצָנ תֶרֶאְפִּת הָרּובְג הָלּודְנ
 גוא לעֶמיִה ןיִא .םאוָו םעֶלַא םּוראוָו
 ּוצ נוא ,ריִד וצ זיא ידְרֶע רעד ףיוא
 עֶלַא ,הָכּולְמ עֶניִטְכיִר יִד זיִא ריד
 ,ק"דַצ םוצ : םייִרָפש ְךעֶפ זיִא טייֵקגיִטְכיִל
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 יי ינפל םָכיֵתאַמַח לֹּפִמ םֶכְתֶא רֶהֵמְל םֶכיִלַע רֵּפַכְי חֶזַמ םויב
 וניִלֲע הָנְנֹוּכ וניִדֵי הֵׂשֲעַמּו ּוניֵלֲע ּוניֵהֹלֲא יי םַעונ יהי : ורָהְמִּת
 ְךולמּ ,ץֶרָאָה ןמ ןֹודָז .תֶלָׁשְמַמ ריִבֲעַתְו : : והננוכ וניִדְי השעמו
 ,ךֶרֵקיִּב ץֶרֶאָה לָּכ לע אֵׂשַנַהְו ,ףֶרֹובְכַּב ֹולֹוּכ םָלֹועָה לַּכ לַע
 :ףֶדֶבֵע דוָדְל ורק תַחיִמְצּו ,ףֶריֵעְל ןוׂשָׂשְו צְרֲאָל הָחְמִׂש ןֵתְו

 : וכו ןוצרל ויהי ןוצר יהי ןכ ןטא

 ט"ע שוריפ
 רעֶצְרעֶה עֶניִטְראַפְטְכעֶר יִד ּוצ נוא

 ןעֶטייֵרַּפְׁשְרעֶפ טְסְלאָז נא ,רייֵרְפ ןייֵא

 רוּפַּכ םוי ןּופ טייקְניִלייַה יד זנּוא ; ףיוא

 ןיִא טייֵמְׁש סֶע יח זְנּוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּוצ

 .טְכעֶנְק ןייד הָׂשֹמ ןּופ הָרֹוּת רעֶד

 ונפל 'ונו םֶכיִלֲע רֵּפַבי הֶזַה םויב יב,

 נאַמ ןעֶניִזאָד םעֶד ןיִא יּורָהְמִּת יי

 ךיַא .ףיוא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ טעו
 עֶרֶעייֵא עָלַא ןופ ףייא ןעֶגיִנייֵר ּוצ

 טְגיִנייֵרעֶג טאָנ ראפ רֶהיִא טְלאָז דְניִז

 טייקסיז יִד ןייז לאָז םָע נוא , ןעֶרעוֶו
 אָ רעֶגיִטְכעֶמְלַא רעֶזְנּוא טאָג ןּופ

 עֶרעֶזְנּוא ןופ גְנּוהיִמ יד נּוא ְנּוא .ףיוא

 טסֶלאָז נוא .טייֵרְגעֶג ןייז לאָז דְנעֶה
 סאָד 'ןּופ עֶניִליוִוְטּומ יד ןּוְטִּפֶא
 ףיוא ןעֶגיִנעֶק טְסְלאָז ּוד נּוא ,דְנאַל
 ,רוכָּכ ןייֵד טיִמ טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד
 ףיוא ןעֶּבייֵהְרעֶר יז טְסְלאָז גד נואל

 -ךיוִו ףיוה ןייַד טיִמ רֶרֶע עֶצְנאַג יִד
 ןייד ּוצ רייֵרְּפ ןייֵא ּביִ נּוא , טייֵקְניִד
 טכענק ןייר וצ טפארק םעֶד נוא םאָמש
 דייר 2 ןעֶליוִו וצ ןייז לאָז סע , דוד
 ןעֶקְנאַרעֶג עֶנייֵר יד נוא ליומ ןיימ ןופ
 ןיימ טאָג ריִד ראפ ןעֶצְראַה ןיימ ןּוֿפ
 +רעֶד ןיימ נוא רעֶפעֶשעֶּב רעֶקְראַטְׁש

 ; ןֹוצָר יִהְי ןֵכְו ,ןִמָא , רעיל

 דה ל-000

 ,יִרְדָנ לָּכ םֶדּוק רֶסּומ
 רינכה ברהמ

 נוא יֵתֹוּבַר ּוצ ראָנ טְרעֶה ,יֵתֹוּבנ אָנ ּועְּמָש
 רזנוא רעֶּביִא טּוג ראָנ ףייא טְנָכעֶר

 רעֶטְנּוא ,יֵרְדִנ לֶּכ וצ דְנאַּטְׁש ןעֶגיִטְצעֶי

 ריִמ הָנֶּכְס א נּוא ,רֶהאַּפעָנ ַא ראַּפ סאוָו
 ןופ ןעֶהּור טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו , טְצעֶי ןיִנעֶז
 ת"ישה ראַּפ ןעֶנאָלְק ּוצ נּוא ןעֶנייוַו ּוצ
 ןְנעֶו סֶע לשמל .םיִמֲחַר ןיטעְּב םֶהיֵא נוא
 יז ןעֶּבאָה סאוָו םיִרְחֹוס עֶמיֹורְג ןעֶזעוֶועֶג
 ןיִרְהאָּפ ּוצ ףיש עֶסיֹורְג ַא ןעֶכאַמ טְזאָלעֶג
 =ְרעֶפ ְךאָנ רעֶדְנעֶל עֶטייוַו ןיֵא רֶהיִא טיִמ
 ןּופ ןִיָנְּב ןעֶצְנאַג םעֶר ,תֹורֹוחְס עֶנעֶדיִׁש
 רעב ףיוא טְלעֶמְׁשעֶגְפיֹוא טְרעוֶו ףיִש רעֶד

 8 8 (ט"ע רווחמ)

 ,ל"צז אנבודמ
 יז זא נוא ,זשיִנעֶקּורְטּו רעֶד ףיוא ,הָׁשִּבַי

 ףיש עֶצְנאַג יִד גיִטְרעֶפ טאַהעֶג ןיֹוׁש ןעֶּבאָה
 רֶעייֵז טיִמ תֹועיִגְי לֶהיִפ טאַהעֶנ יז ןעֶּבאָה
 ףיש יִר טאָה ןעֶמ ויִּב םְךעֶטייֵּבְרַא לֶהיִפ
 זַא נוא ,ןייַרַא םַי קֶע ןיִא טְזאָלעֶג יי
 םי קַע ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןיוש זיא ףיש יד
 עֶרעווֶוְׁש א רֶעייֵז טאַהעֶג רעֶמייוַו ייֵז ןָּבאָה
 יעָג ףיש יִר ןעֶּבאָה ייֵז רעֶרייֵא טייִּבְרַא
 קֶע ןיא ןעֶד ,ןייֵרַא םַי ןעֶמיִמ ןיא טְגְנעֶרְּב
 יו , ןייֵמְׁש טיִנ ףיִׁש עֶסיֹורְג ןייק ןע ק םי

 ןיִא ףיש רעֶד טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןיוש ןעֶנעֶז ייֵז
 רעֶניֵא ןָא ףל טָפּור ,םִנ ןופ ׁשיִנעֶּפיִט

 םוצ |



 ירדנ לכ םדוק רסומ
 ףינ ןיוש ריִמ ןעֶנעֶק טְצעֶי ןעָמייווָצ םּוצ
 הָחּונְמִּב ךיִז ןעֶנייֵל נּוא ,ןעֶהּורּפָא לעֶסיִּב א
 ,םֶכָח א רעֶנייֵא ןָא ףיז טְפּור  ,ןעֶפאָלְׁש
 ריִמ ,םיִמֹוׁש רֶהיֵא ןעֶניִרְׁשעֶג ייוֵו ,יוא
 יוו רֶהאַּפעֶג ןיִא רעֶמ ְךאָנ טֶצעֶי ןעֶנעֶז

 ריִמ יקאט תָמָא ,טְצעֶו זיִּב ןעֶד ,רעֶהיִרְפ
 ןייק ןיִא רעֶּבָא ,טייֵבְרַאעֶג רֶהעֶוְׁש ןעֶּבאָה
 רעָּבִא ,ןעֶועֶוועֶג טינ ריִמ ןעֶנעֶז הָנְָּמ
 ןופ ׁשיִנעֶפיִט רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ טְצעֶי
 סאָד ,ליִסעֶק ַא יוג טְכאָק םַי רעֶד נוא ,םו
 טיִמ טְלעֶטְׁשעֶגְניֵא טּוניִמ עָלַא זיִא ןעֶמ
 ךייֵא טְצעֶי רֶהיֵא טְנעֶק יונ ,ןעֶּבעֶל םעֶד
 שאר זיא לשמנ רעֶד ,הָחּונְמִּב ןעֶנייֵל
 ּוצ רֶהעוְוְׁש ןָא ריִמ ןעֶּביֹוה לּולָא ׁשֶדֹוח
 לעֶקיִּב א טְרעוֶו רוי רעֶדעֶי ,ןעֶטייֵּבְרַא
 ,געֶמ תּוחיִלַס טְמּוק ְףאָנ רעֶד , רעֶמּורְפ
 קע ןיא ןיוש זיִא ףיש יד ,הָנָּׁשַה שאר נוא
 םילָשָּב יִז ןָגְנעֶרְּב ּוצ ןעֶטייֵּבְרַא ריִמ נּוא ,םי
 זיִא רעֶנייֵא טינ ןעֶד ,םִי ןּופ ׁשיִנעֶפיִמ ןיא
 זיא ןעֶמ םאֶד ,ְךיִז טייֵרְפ ןעֶמ םאוָו ,אָד
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 ןופ געֶמ עֶרעֶווֶׁש יד ןעֶמּוקעֶג רעֶּכיִא ןיוש
 ווא טיִנ ףייֵא רֶהיֵא טְלאָז , לולא ׁשֶדֹוח
 רוּפּכ םֹוי םּוא טְצעֶי סאָד ,יַתֹוּבַר ןעֶדייֵר
 , םַי ןופ ׁשיִנעֶּפיִט ןיִא ןעֶנעֶז רימ םאוָו
 םיִנ טויז ,הָחּונְמִּב ןעֶציִז ןיוש ריִמ ןעֶלאָז

 עֶסיֹורְגַא ןיִא טְצעֶי ןעֶנעֶז ריִמ ,םיטוש ןייק
 נּוא ןעֶנייוֵו ּוצ טְצעֶי ןעֶכיֹורְּב ריִמ ,הָנָּכְמ
 ראפ ןעֶרעֶרְט ןעֶסיִגְראַּפ נוא ןֶעייֵרְׁש וצ
 לאָז טייֵּבְרַא עֶצְנאַנ עֶרעֶזְנּוא םאָד ,ת"ישה
 שאר ןעֶד , דנּורְנ םּוצ ןייג טיִנ הָליִלְח
 רעֶּכָא , הֶביִתְּכ יִד ןעֶזעֶוועֶג ראָנ זיִא הָנָׁשַה
 נּוא טְמְרּוטְׁש סֶע ,הָמיִתֲח יִד זיא רופּכ םֹוי
 ,ליִסעֶק א יונ טָלעוֶו עֶצְנאַג יד טְכאָק
 ,ןידה םֹוי םעֶד ראפ טְרעֶמיִצ רֶעְרעֶרעֶי
 ןעֶקְראַטְׁש ףיז ריִמ ןעֶפְראַד יֵתֹוּבִר םּורעֶד
 טיִמ הָבּושְּת ןּוהָמ ּוצ נּוא ,תֹולָפְּת טיִמ
 ףיֹוא ןיִמעֶג ּוצ נּוא ,ץיִראַה ןעֶצְנאַג םעֶד
 תֹוצִמ עֶרְהיִא טיִמ הֶרֹוּת יד ןעֶמיִה ּוצ ףיז
 חַנְׁש ₪ ת'ישה ייֵּב ןיִטעֶּב םיֹוא ריִמ ןעֶלעוֶו

 ! ןַמָא ,הָעּושיִנ הָלּואְנ

 ,תֹורֹוּת יִרְפְסַה קּוׁשיִנ לע םַעַט
 יִרְדְנ לָּכ ראפ תורות יִרְפִס יד םיורא טִמעַנ ןעֶמ םאוָו ראפ םעט א

 סיֹורַא טְמעֶנ ןעֶמ םאוו ראפ םעט רעֶד
 נוא יִֵרְדִנ לָּכ ראפ תורות יִרְפִס יִד

 נוא ,הָמיִּב רעֶד םּורַא ייֵז טיִמ םיינ ןעמ
 טְגאָז ןעֶמ נּוא ,תֹורֹוּת יִרָפְס יד טשּוק ןעֶמ
 ןעֶד ,"ונו קידצל ַעּורְז רֹוא, קּוסָּפ םעֶר
 רעֶרעֶי זּומ רּופָּכ םֹוי ראפ זַא זיא ןיִד רעֶד
 טאָה רָע ּביֹוא ,רָבֵח ןייז ןיִטעֶּב רעֶּביִא דוי
 ביֹוא טָרֶפְּבּו ,םיִא ןינעק טְגיִרְניִועֶג ספ
 ,ןעֶׁשְטְנעֶמ ראפ טְמְחעֶׁשְרעֶּפ םֶהיֵא טאָה רֶע
 ,ןעֶטעֶּב רעֶּביא םייִועֶג םָמיֵא ְךאָד רֶע זּומ
 ןייַז םיוא בוא ,ןייז 5ַחומ םֶהיֵא לאָז רֶע
 םיִא טעוֶו ,ןייז לֵחֹומ טיִנ םֶהיֵא טעו רָבֲח
 וא זיא םאֶד ,ןייז לֲחֹומ טיִג ףיוא רֹוּפִּכ םוי
 םיֹורְג יונ ',םִיָו רֶׂשָּבַא טְמְהעֶׁשְרעֶפ ןעֶמ
 :רעפ ןעֶמ זא הָריִבָע יִד ןייז ְףאָנ טְכיֹורְּב
 אנה רַעָר יט ,הָרֹוּת עֶניִלייֵה יד טְמְהעַׁש
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 ,"הָרֹוּת לָש הָנֹוּבלֲעַמ 'תֹויְרְּבַל םֶהָל וא, םָנאָ |
 עֶׁשְראַפ יִר ןופ ןעֶׁשְטְנעֶמ יִד ּוצ זיא יי
 יז ,הָרֹוּת יִד ןעֶמעֶׁשָךאַפ יז םאוָו גְנּומ
 טיִנ ןעֶנעֶז רֶנוא ,הָרֹוּת יד טיִנ ןעֶנְרעֶל
 טינ רימ ןעֶנעֶק רעֶּגיִרעֶד ,הָרֹוּת יד םיָיקִמ
 זיִּב רֹופְּכ םֹוי ןופ תֹולְפְּת יִד ןעֶּבייֵהְנֶא
 יד ןעֶטעֶּב רעֶּביִא רעֶהיִרְּפ טעוו ןעֶמ
 טיִמ ןיינ ןעֶמ לאָז םּורעֶד , הָרֹוּת עֶניִלייֵה

 נוא ,הָמיִּב רעֶד םּורַא תורות יֵרְּפִס יד +
 יז בוא הרי יִד ןעֶמעֶנְמּורַא לאָז רעֶדעֶי
 ריִמ סאוָו ןייז למומ זָנּוא לאָז יִז ןעֶשּוק
 זנוא יז םעֶט ,טְמעֶׁשְרעֶפ יז ןעֶּבאָה
 ןיז טעֶװ יז בוא ,ןיי לֲחֹומ סיוִנעג

 ,ךֵרְּבְתַי םֵׁשַה ייַּב זנוא ראַּפ בומ ץילמ א )
 מוגא וצ ןעְרעְונ ש'ָמְתַח'ִעָג רימ ןעֶלעוֶו

 {ןמָא ,רֶהאָי
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 רופכ םוי ליל רדס ו
 וא ,תּורות יִרְּפְס יד םיוא ןעֶמ טְמעֶנ "יֵרְדָנ "ָכ, ראפ

 :לֶהאָמ עֶביִלְטֶע

 ; בומ יירטמיײגב ת"ס החמש 5 ירשילו ערק ת"ס לידצל ַעּורְז בוא

 :םאָד ןעֶמ טְגאָו ְךאָנ רַעָד

 ןיִמָלָע ןוּבַר רַמָאְו אָמְלַע יָראָמְל חַּבשְו אָליִע יּבַנְל ודָי קילס ןֹועְמִׂש יִּבִר םק
 אָמִאְו אָּבַא אָה 'הָאָמּואַּכ יִהיִא םִאְו ,אָתּולַגְּ יָהיִאְד אְָניִבָש ןיִגִּב ריִבֲע

 םִא רַפָ יו ץַעַי תֹואָבְצ ַי ד"הה הָרֵּתַה דֵבֲעָמְל ןיִלְָי הָניִבּו הָמָכָח ןּוניִאְד
 'ו ּוהיִאְד ןֶּב עַּבְׂשִנ וא ר דַנ םִאְו ,הָרָּתַה דַבֲעְמִל ליִבְי בֵרָה ימוא דיִמְלַּתַה
 ּוהיִא הָעּובְׁש וא רֶדְנְ הָעיִרְי אָנְמִז דע אָתּולָגִּב יֵתְתָר "אלא הל קֹורְפִי אָלְד
 רַטְפִמְל ןִלְכִי אָׁשָנ ינְּ תִַּת אָה םֵרָחְתֶא והיִאְ הָניִבּו הֵמְכָח ןוגיאד הייּב
 ְךָניִמ אָניִעְּב אָנא .מָרַחְתִת אָל םִאְו , והילבקל אָליֵעְל ָהָבֲא תלת ןּוניִאְו היל
 זז אָלְד אָנְמיִהְמ איַעַר ןיִגָּ דיִבֵעַתְד אָ אלעד אֵּתְביִתְמִד ןּוניִא לָּכִמּ
 ּהיִמָרַנ רַמָמּו ןיִאינס ןיִגְמִז ּהָניֵבּ נב םְֶׁש לֵאֵע ּוהיִאְו רַתֲא ֵכָּב ֵּתניִבְׁשִמ
 ָּתְבָתַּכ רֶשֲא ךֶרֶפַסְמ אָנ יֵנֲחִמ ןיא םִאְו ר"הה אָהָנְּב ןיִגְבּו הני "הָתיִמל
 רֵמָּתֶאְר אּוהַה יִּבַנְל קיִלס אָנֲא יִעָּב אָלְו אָמִאְו ָּבַאְד אָרְמְסַמ רַדָנ 'אוה םִאְו
 רוטְפִיְר ׁשֹורְרִּת לֵא ְךֶמִמ אָלַפּומְּב הי רֵמְּתִאְ רֵבָד ְךֶמַמ אֵלַי יִּכ ּיִּב
 שירפי ּוהיִאְד הָדָנְּכ ּהָלַעַב יב אָתֹולָנּ יִהיִא ָּתְניִבְׁשַר בַג לַע פאו . רֶדְנ
 םייַח םִיַמ אָתיִיַרֹואְד םִיַמָּב הפ הֶאֵּכַרְל ּהָליִר אָרֹוקְמ חַּתַּפְתֶאְו םֶדל םֶד יב

 ּהָרֲהַּב תַביִרְקְתֶא אָלָד תיִליִל יִהיִאְד הָדֵנ םַד ּהָניִמ ׁשיִרְפַאְו ןיקְִּפ "אל |
 ב אָתַמְשְנ אֵקְלַסְל שר ּהָל תילו ,הָּל תַביִאְסִד אָתַמְשְנְר אָבֹוח יהיִאְד

 תושָפְ יניד ןיִּב ןידל ןיד ןיֵּב תַנָרְתֶאְו ןֵמֵּתִמ תַביִהְיְתֶאָד רַתֲא אּוהֲהְל ּהָלֵעַּב

 ןיִבּו ּהיָׂשְַָּב עַרַּפְר ןאַמ תיִאְו ּיִנומַמּב עַרָּפִד ןאמ תיִאָד . תֹונֹומָמ ִניִָ

 אָתּולָנְּ ֵּתְניִבְׁש אָביִׁשֲח יִהיֵאָד דֵדַּב הָבְׂשִי הָכיֵא ּוהּומקואד הָמִּב עגל עֶגָנ

 יִתיִאְד אָתּול אָד יִאְְו .ץּוחַמ הָנֲחַמַל ץּוחמ בשי רֵדַּב ּהיֵּב רֵמּתִאְד עֶרֹוצְמַּכ

 חַּתְתַמְל ליבי אל אָרֹוקְמ יִאְו ('ה) תאָד אָבְתֹומ ּוהיִאְר לֵאָרְׂשִיְד אָעְרַאַמ רַבְל

 ן'או איה דיוי) ןיִגְּב ּהיִל אָנְיִיַפְמ אָנֲא היל ריִנָמָד אּוהַה הל ַּתְפִיְ דַע

"7 
 קידצל יבצ

 קּוסָּפ םעך טֶנאָו ןעֶמ

 ,ל"צז יול תשודק רֶפֵס לע קירצכ ברה
 ריִמ סאוָו ראַפ םַעַש םעֶד טְּביירְׁש *
 ַעּורְז רוא, קּוסְּפ םעֶד יֵרְדִנ לָּכ ראַּפ ןעֶנאֶז

 יד .לייוַועֶב "הָחְמִׂש בל יבש קירצל
 ףניפ יד טיִמ ןעֶנעֶז ןעֶרּי ןּופ תולואנ
 ןעֶנעֶז תֹויִתֹוא רֶעיִּפ טיִמ ,ף"פצנמ תֹויָתֹוא

 סֶע יוו ,ןעֶראָועֶג טְזייֵלעֶגְסיֹוא ןיוש רימ

 תֹוריִמְז ץֶרֶאָה "כמ, קּוסְפ ןיא טייְֵׁ
 6 8 (ט"ע רווחפ)

 "ף'ניּכ'ם, תֹויַתֹוא רֶעיִפ יד ןּופ ,ּונְעַמָׁש
 ראָנ ,גְנאַזעֶג ַא טְרעֶהעֶג ןיוש ריִמ ןעֶּבאָה
 עֶטְצעֶל יד ּוצ ןעֶטְסּולְג רימ "קידצל יִבְצ ,
 תוא םעֶד טיִמ ןייַז ּוצ טְכיֹורְּב טאוָו הָלּואְג
 עֶלַא ןּופ רקיע רעֶד לייוַו נּוא , "קידצ,
 עֶטְצעֶל יד ןעֶנעֶוו ןיִטעֶּב ּוצ ויִא תֹולָפְּת
 תֹוא םעֶד טיִמ ןייז ףְראַב סאוָו הָלּואְנ
 ןייז טעו הָלּואְנ עֶטְצעֶל יד גּוא ,ק"ירצ

 פימ
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 תַחְּתַּפְתֶא דַיִמ ׁשָּבלִתֶאָד ןיִׁשּובְל ןיִנְבּו ממ ּהיָדּוחיִר אָדּוחְי ּוהיִאְר (איה

 ד - :

 הָרָצ תַעְּב ועישומ יי .לֵאָרְׂשִי הָוְקִמ הָלָמְר אָזָרְו אָתְניִבָש תַָאיּכְדַתָאְ אָרּוקְמ
 : ןמא היִדיִּב הָוקִמְר אָרֹוקְמִד אּוהֲה יאָ רעישומ

 יע: 5566 "=

 קידצל יבצ
 טייטש פָע יונ ,טייֵקְניִטְכיִל סיֹורְנַא טיִמי
 גאָט עלא ןיִטעֶּב ריִמ יונ נּוא ,קוספ ןיא
 ְגיֶמְכיִל עיינ א "ריִאָּת ןֹויִצ לַע שֶדָח רוא,
 , ןֹויִצ ףיוא ןעֶטְכייֵל ןעֶכאַמ ּוטְסְלאָז טייק
 עֶרעֶזנּוא הָלִפְּת עֶטְׁשְרֶע יִד זיא רעֶּביִרעֶר
 ןעֶכאַמ זנוא לאָז ת"ישה יקיִרצַל ַעּורְז רוא,
 ראפ זיִא סאוָו טויקגיטכיל יד ןעֶמְכייל

 ,הָחְמִׂש בל יֵרְׁשִיְלּו ,'צ תֹוא םעֶד ּוצ -
 יִד ןעֶדֹוי זנּוא ייַּב ןייַז טעוֶו טְלאָמאַד
 הָלִפְּת רעֶד יַּב בוא ,הָחְמָש עֶטְסעֶרְג
 ןיִמעֶּב ּוצ ,תורות יֵרְפִס יִר ריִמ ןעֶטְלאַה
 ןיִא ןעֶזייֵלְסיֹוא זְנּוא לאָז רֶע ת"ישה ייֵּג
 ,הֶרֹוּת רעֶגיִלייֵה רעֶד ןופ תּובְז םעֶד

 : ןֵמָא

 ,רּופָּכ םוי יֵניִד
 רּופָּכ םוי תֵעְליתַעַמ ןעֶצְנאַג םעֶד *

 טיִנ הָכאָלְמ ןייק ןעֶמ ראָט
 בּוריֵע ַא ןָ ןעֶגאָרְמ טיִנ נּוא ןּוהְט
 םיִנ ְךיִז ראָט ןעֶמ ,תָּבַׂש יונ יוזא
 ןופ תֶעְלתַעְמ ןעֶצְנאַג םעֶד ןעָשאונ
 יָנייֵרַא מנ וליִפַא ראַמ ןעֶמ ,רֹוּפְּכ םוי

 ; רעֶסאוַו ןיִא רעֶגְניִפַא ןעֶקעֶטְש

 ְךיִז ןעֶמ טְׁשאַוַו היִרָפ רֹוּפַּכ םוי =
 יִד רעֶּביִא זיִּב יונ טיִנ רֶהעָמ

 הָבָרְּב יִד טְכאַמ ןעֶמ נוא , רעֶגְניִּפ
 ליומ םאָד רעֶּבַא , "םיִדי תַליִׁשְנ לע,
 םוי םּוא ךע קנעֶוְׁש זינ ןעֶמ רֶהאָּט

 ! רֹוַפַּכ

 ׁשעֶנעֶפְרעֶרעֶּב ףיוא טייֵג ןעֶמ זַא 6
 רָּביִא ןעֶׁשאוַו ךֹוא ףיז ןעֶמ געֶמ

 ןעֶנעֶבּוד םּוצ ןח א גוא , רעֶגְניפ יד
 ּוליִפֲא ןעוֶו דְנעֶה יִד ןעֶשאוַו ףְראַד
 ְךיִז ראָט הָׂשֶא ןייא .ןייֵר ןעֶנעֶז ייֵז
 רּוּפִּכ םוי ןופ טכאנ יִד ןייז לבומ טיִנ
 עֶגיִטְכיִר רֶהיֶא זיִא טְכאַג יִד ּוליִפָא ןעו]

 5 8 (8"ע רווחמ)

 ןייז לָבומ ְךיִז ליונ יז ןעוֶו נוא ,םייצ
 ןעֶכאַמ ןייִר ףיז יז לאָז רּוּפִּכ םֹוי יַאָצומ

 ; רּוּפִּכ םוי בֶרֶע

 ןעֶצְנאַגַא ןּוהְטָנָא טיִנ ראַט ןעֶמ (ד
 ְךיִׁש עֶנְרעֶדעֶל ןייק רֹוּפַּכ םוי

 ןייק טְׁשיִנ רעֶּבֶא ,לעוָויִטְׁש רעֶדָא
 זומ סע ,ןּוהְּטְנֶא ןעֶמ געֶמ עֶנְרעֶרעֶל
 ןיינ יִנ ףיוא עוִוְׁשעֶראַּפ יִד רעֶּבַא

 9 ; רעֶרעֶל ןופ

 גיִסייֵרְד עָטְׁשְרֶע יד תֶרָלוי ןייִא (ה
 ּוליִפֲא הָלֹוחַא רעֶדא ,געֶט

 טיָנ הָנַּכִמ ןייק םֶהיֵא ןיִא זיא םִע סאוָו
 ףיוא הֵּכַמַַא טאָה טֶע רעוֶו רעֶדָא , אד
 ןּוהְמְנָא ןעֶגעֶמ עא יד ,םופ סעד
 ןייג ףראר רֶע ןעוֶו , ףיש עֶנְרעֶרעֶל
 ְךיִׁש ןָא ףיז םעֶוֶו רֶע יונ טרָא ַא ףיוא
 ןיִא רעֶדָא ,ץֶמּומָש ןיִא ןעֶצְמּומְׁשְנייַא
 ,ןעֶנאָרְמְרעֶפ טיָנ םִע ןעק רֶע גּוא םיוק
 ,ףיש ןעֶגאָרְט רעֶטְרֶע יִד ףיוא רֶע געָמ
 יד ןופ םיורא טְמּוק רֶע יוִו רעֶּבָא

 רעטרע
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 ; ןוהטסיוא רְלאַּב רֶע זמ רעֶטְרֶע

 רופכ םוי יניד
 ןעֶטְסאַפ ייז ןעֶזומ ,רֶהאָי ןְהעֶצייַרְד

 רעֶסיֹורְגַא יונ יוזא ,אַמ ןעֶצְנאַגַא ףְלעוֶוְצ טֶלַא זיִא לעְריימַא זַא 6
 ;ׁשְטְנעֶמ | םֶלֵא זיפ לעֶגְנּוי א נּוא , רֶהאָי

 ,יִרְדָנ לָּכ ראפ הָנֵחְּת
 ןֶמֲחַרֲה בא טְסיִּב ור 5? יִש ונֹוּבִר

 םּוחְר לא, טְסייֵה נּוא תֹוחיִלְסַהְו

 ריד ראפ םּוק ְךיִא ,"םִיַּפַא ְךֶרָא ןּונֵחָו

 פאק עֶטְקּובעֶגְנייא טיִמ טאָנ ןייַמ

 םיו טיִמ ,ץְראַה ןעֶכאַרְּבּוצַא טימ

 ,ׁשעֶנְרעֶטיִצ םיֹורְנ טיִמ נּוא טְכְראַּפ

 ףיוא הָרָּפַבְ הָחיִלְסּו הָליִחְמ טעֶּב נוא

 ןּוהמעֶנ 'באַה ךיִא םאוָו , דֶניִ עֶנייַט

 ןּוהְמעֶג ּבאָה ְךיִא ייֵס ,רֶהאָי ץְנאַגַא

 םייוַו ְךיִא , ךעֶרעֶגְמּוא רעֶדָא , ןיִרעֶג

 ןעזומ אָד ןעֶטעֶּב ףיד טמּוק ןעֶמ ןעוֶו

 יד ןעֶר ,ןייַ םיִציִלְמ עמ עֶטּוג יד
 ץיִלְמַמ טּוהְט ׁשְטְנעֶמ םעֶד ןופ תֹוקְדִצ
 עֶטּונ ןייק ּבאָה ְךיִא סייוֵו ךיִא גוא ןייז

 נוא ,ןּוהְמעֶג תוקדצ ןייק ףיוא םיִׂשֲעַמ

 זיא טייֵקְמּורְפ ער נּוא דאַנעֶג ן ןייז

 תּוליִמְנ ןייק ,אָד טיִנ ראָג ריִמ א
 ףיֹוא הָבּוׁשִּת ןייֵק ּוליֵפֲא נא םיִדֲָח

 יעָנ ךיִא םאוָו םיִאָטֲח עֶרעֶטיִּב עָנייִמ
 ,ייִוָו ריִמ זיִא סֶע , טיִנ רעֶדָא קְנעֶד

 לעֶטְׁש םיִנֵּפֲא ראַפ םוָו טיִמ רעֶּביִרעֶר

 ,ןעֶמאָנ ןע עֶניִלייֵה ןייד ראפ ְךיִמ ְךיִא

 ןייֵא טְסיִּב ּוד זַא םייוו ְךיִא ראָנ

 ףיוא זיא גְנּונְפאָה ןיימ גּוא ןּונַחְו םוחר

 יעָג ןעֶרעֶוו טייַצ רעֶד ןיִא זַא ריִד

 רעֶד לעֶטייֵא ןופ ןעֶרֶעיֹוט יִד טְנעֶפֶע

 !םיּפַא ְךֶרָא טְסיִּב ּוד גוא , טייֵקְמעֶראַּב

 .םיִפָלֲאָל רֶסֶח רַצֹונ תָמֶאְו רָסָח בֵרְו

 .גוא ,הקנו הֵאָטַחְו עַׁשַפָו ןוע אשונ

 ןּופ גאט םעֶד ךעֶבעֶנעֶג זנוא טְסאָה

 יִד ןעֶּבעֶגְראַפ ְנּוא טְסְלאָז רּוּפָּכ םֹוי
 ןיִא ןעֶטאַּבעֶג זנּוא טְסאָה בוא ,דָניִז

 רעֶּביִל םּורעֶד , םיּוניע ףניִפ גאָט םעֶד

 טייֵקְמעֶראַּב רעֶד ןיוש קעוֶוְרעֶד טאָנ

 רֶהאָי םונ ןייֵא ּוצ זנוא ףְלעָה נּוא

 ּוצ גוא דְניִזעֶג ּוצי גוא ןעֶּבעֶל ּוצ
 דנא טְסְלאָז נגא ,הָמנְרּפ עֶגְניִרְנ ןייא

 ףיד ןעֶלאַז 'ריִמ רוהט ב5 ןייא ןיִּבעֶג

 ּטְסְלאָז נּוא ,בלה תַכָחְרַה ףותמ ןעֶניִד

 ןּופ ךאָי םעֶד ןעֶרעֶגְניִרְג רעֶד זְנּוא

 ןעֶבאה ריִמ םּוראוָו תֹורָצ עֶרעֶזְנּוא

 ,ןיימש וצ םיוא טְשיִנ חֹּב ןייק ןיוש

 רעֶטיִּב רֶזְנּוא םעֶנייֵק ראַפ ןָּבאַה ריִמ

 "רימ נוא , ןעֶרייֵר וצ םיוא טיִנ ץְראה

 יַּוא ,הָכֲהַאְּב ןָא ץֶלַא ְךיִּבעג ןעֶמעֶג
 רעֶּביִא ןיִמְראַּב רעֶד ןיוש ְךיִד ּוטְסעוֶו

 ןְהעֶז טְסעוֶו נּוא ,קְלאַּפ ןעֶמיִרָא םעֶד

 הָלּואְנ יד ] ןְהעֶנעֶג נוא .ןייפ עֶרעֶזְנּוא

 ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶגְסי}ֹוא ןעֶלאָז ריִמ זַא
 טֲעיֹוּבעֶג לאָז ׁשֶרֶקִמַה תיִּב םאָד נוא

 ןֵּכ ןֵמָא ,ונ ימיב הָרֵהְמִּב ,ןעֶרעוֶו

 :ןוצָב יה

 8 (ט"ע רווחמ)
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 רָכיִלְמיִא ּוצ ןעְרעק םוָו תומַש עֶניִלייֵה } רָשָּב יִּכ ּתעַרָי הָּתַא, פליל יִׁש דנוּבְד

 ןעליוו רעֶד ןייז לאָז .םּורעֶד ,הָבָרְּ רעֶד ןופ רעֶה ּוד יּונֲחַנֲא םָדָו
 יִעָנ ןייַז לאָז סֶע טאָג ריִד ראַפ ּוצ .ְכעֶמְלַא ןייא טְסיִּב ּוד טְלעוֶו רעֶצְנאַג
 ןופ הָלְפִּת ןיימ ריִד ראַפ טְגעֶכעֶר ליואוו ְךאָד טְסייוֵו ּוד נוא טאָג רעֶגיִמ
 ,הָחָנִמ רעֶרָא , ףסומ רעֶדָא , תיִרֲחַׁש  ,שייֵלְפ וא םּולָּב לָמייֵא ןעֶנעֶז ריִמ זַא
 עב הָלָפִּת יעֶביִלְטיִא , בָרְעַמ רעֶדָא | סאָד ח5 ןייק טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ גוא
 טְלאוָו יא זַא ייל ןייז לאָז רעְדנוז } רעֶדָא ,ןייז ןונכמ ןעֶנעֶק ןעֶלאַּז ריִמ
 ףֵרֵצְמ רערא ,ןייַז ןוָוַכְמ ּוצ 'טְסיוִועֶג } עֶלַא ןיא תומש עֶגיִלייַה יד ןייז ףרצמ
 תֹומָׁש יַפּורֵצ נּוא תֹונוָוַּכ יִד עֶלַא ןייז ; ןעֶנעֶז ייז יונג תֹוכָרְּב עֶלַא עא תֹולָפִּת
 רעֶד סיוא ןֶעייֵנ סאוָו ייד עֶגיִלייֵה יָד + וא הָלִפְּת רעֶכי למי ןיִא טְצעֶועֶג
 רעֶדַא ,ףסומ רעֶדָא ,תיִרֲַׁש ןופ 0 ןעֶטְלאוָו ריִמ ןעוֶו נוא ,הָכָרַּב
 הָלַפִת ןיימ גוא , בָרֲעַמ רעֶדָא ,הָחְנִמ תֹומָׁש יִד נּוא םיִפּורְצ עֶלַא טְיוִועֶג
 ןעֶבאַמ וצ ,ריִד ראפ וצ ןיינפיורא לאָז + טיִנ ריִמ ןעֶמְכעֶמ ךאָד תֹוכָרְּב יד ןופ
 תֹולָפְּת יִד טיִמ פאק ןייד ףיוא ןיורק א ; עֶלַא ןעֶלייֵצְרעֶד ּוצ ןעֶבייֵרְג ןענעק
 ןוגכמ ןעֶסייוֵו אָד 2 לֵאָרְׂשִי יד ןופ | ,ריִד ראפ ּוצ רעֶדְנּואו נּוא ביול עֶנייַד
 תונְוְוָּב טיִמ ןייז וצ ףרצמ נוא ןייז וצ } ןעֶשְטְנעֶמ טרעיינ ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶד
 גּוא הָכָרְּב רעכיל וצ ןעֶרעק אָד יד ןייק ןעֶּבאָה ריִמ גּוא ׁשייֵלְפ לעֶטייֵא
 ןעֶלאָז א יד ,הָשְקּב רעֶביִלְטיִא וצ ) ןעֶמייוֵו ריִמ סָר טיִנ דְנאַטְׁשְראַפ טְכעֶר
 ןֵמָא ,ןיירא לעֶמיִה עֶמְעֶּבו ןיִא ןייֵג + ףֵרֵצְמ רעֶדָא ןייז וצ ןוָוַכְמ טְכעֶר טיָנ
 { ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ יִד עֶלַא ןופ םיִפּורָצ יִד עֶלַא ןייַז וצ
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 ּ{ליִטְׁש טְּבייֵלְּב להק סאָד נּוא ,לְהאָמ ייִבְר סאָד טְנאָז ןח רעֶד

 ןירִּמַמ ּונָא הֶּטַמ לָׁש הָבּוׁשיִבּ 5 ִמ תַעַב לַעְו םֹוקָמַה תַעַד לַע
 !םיִנָיְרְבְעְה םִע 3 הלעמ לָׁש הֶבּוׁשיִּב לֶהְקַה

 :אָנְמיִרָחְאַרו אנעְּבתְשארו אנרדגאר יונו

 ט"ע שוריפ
 יוו ןייז רּוסָא ריִמ ףיוא לאָז טיֹורְּב םיִרּוסיא עֶלַא נּוא םיִרָדְנ עפ יגר לב

 םעֶד טיִמ טְנאָז ןעֶמ סאו רעֶרָא ; םֶרֲח תֹומָרֲח עֶלא גּוא תועּובְׁש עֶלַא נּוא
 םימ רעֶדַא סנְק רעֶדָא םָנּוק ןּופ ןושל סאָד טְנאָז רעֶנייֵא ןעֶוֶו טְסייֵה םאָד

 םיּמ ִפ 8 (ט"ע רוותמ)
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 רע ,הָז םיִרֵּפַּכ םוימ :אָנְתְׁשִפַנ לע אָנְרַסֶאְרּו
 ןֹוהָלִכְּב ;הָבֹוטְל ּוניִלָע אָּבַה םיִרפְּ םוי
 .ןיקיבש :ןְרָׁש ןֹוהְי ןֹוהָלְּכ .ןֹוהְב אָנְמִרְחיִא
 אֶל .ןירירש אָל .ןיִלָמְבִמּו ןיִלֵטְּב .ןיתיִבש
 .יִרָסֲא אל אָנְרָפֶאָו .ירדנ אָל אָנְרְרִנ :ןיִמיק

 נ !תֹועּובׁש אֶל אָנְתְעּובְׁשִי
 {ףְהאָמ ייֵרְד ףייא לֶהָק טְנאָז ףאָנ רעֶד נּוא ,לֶהאָמ ייֵרְד "חַלְסִנְה טְגאָז ןןמ רעב

 לֶכְליִּכ םֶכֹותְּב רֶגֵח רֶגֵלְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תדע לֶכְל חַלְסֶנְו
 ;הָנְנְׁשַּב םִע ִה

 םַעָל הָתאָׂשָנ רֶׁשֲאַכְו ְךֶרְסַח לְדֹוגְּכ הָזַה םָעָה ןועל אֵנ חַלֶס ןזח

 : רַמֲאַנ םָׁשְו ,הָּנִה דַעְו םִיַרְצִממ הזה
 טו

 ט"ע שוריפ

 םיִרָדְנ סאוָו ןעֶמאָנ ּוצ עֶרעֶדְנַא טיִמ
 ריִמ סאוָו סאָד ןעֶפּורעֶג ןעֶרעוֶו
 סאו סאד נוא ןוהט רֶדָנַא ןיִלעוֶו
 ריִמ סאוָו נּוא ןעֶרעוֶוְש ןעֶלעוֶו ריִמ
 ןופ ְךיִז ףיוא ןעֶבאַמ רּוסָא ןעֶלעוֶו
 םעֶד ןיִא זיִּב ןָא רּוּפַּכ םוי ןעֶגיִטְנייַה
 רעֶּביִא ןעֶמּוק טעוֶו סאוָו רּופָּכ םוי
 ףוא ןֹיְלִנִב , ןעֶטּוג וצ זָנּוא ףיוא ךאָיא

 יז הָטָרֲח ןיוש ריִמ ןעֶּבאָה עָלַא יִר
 ֶלַא ןעֶלאז ייֵז ןייז רּתּומ ןעֶלאּז עָלַא
 ןייז ןעֶלאָז ייֵז וימי ,ןעֶּבעֶג ראפ ןייז
 לָמָּב ןייז ןעֶלאָז ייֵז טְרעֶמְׁש ראַפ
 ןייק ןעֶּבאָה טיָנ ןעֶלאָז ייֵז לָמּובְמּו
 רעֶזְנּוא יֵנָנֹוג .םויק ןייק גוא טְּפאַה
 רֶזְנּוא נוא ןייז טיִנ רֶדֵנ ןייק לאָז רַדַנ
 רֶזְנּוא נּוא ןייז רּוסיִא ןייק לאָז רּוסיִא
 :ןייַ טיִנ הָעּובָש ןייק לאָז .הָעּובְׁש

 8 8 (מ"ע רוזחמ)

 ןְּבעֶגְראַפ לאָז םָע גּוא חנִג יִקְל חַלְסִנְו
 עֶרְנייֵמעֶג עֶצְנאַג יִד ּוצ ןעֶרעוֶו

 םאוָו גְניִלְרְמעֶרְפ םעֶד ּוצ גּוא לֵאָרְׂשִי
 סאָד ןעֶד יי ןעֶׁשיוִוְצ ט טְניֹואוו "רע
 גָנׁשְּב טְגיִדְניִזעֶג טאָה קְלאַפ עָצְנאַג
 ןְניִכעֶר זְנּוא לֹאָז רֶע טאָנ יִמעַּב ריִמ)
 ןעֶטְלאוָו ריִמ זַא ףיילנ תֹוריֵבֲע עֶלַא

 : (ןּוהְמעָג גגֹוׁשְּב ייֵז
 םעֶד טְנאָז רּוּבִצ חיִלש רעֶר) א חַלָס

 ראפ טאָג ְךיִד טעָּב ְךיִא (קוסַּפ
 .קְלאַפ ןעֶגיִזאַד םעֶד ןּופ די יִד ּביִג
 ױזַא "וא םיורג זיִא רֶסֶח ןייד יונ ױזַא
 :דניַז יִד ןעֶגאַרְטְראַפ טְסאָה ּור יוִו
 ּוד טי קֶלאַפ ןעֶגיִזאָד "עַד ןופ
 םִיַרְצִמ ןופ ןעֶניֹוצעֶגְסיֹוא ייֵז טְסאָה
 ּומייֵמְׁש ןעֶטְראָד נּוא רעֶה ַא זיִּב

 ;קּוסַּפ ןיִא רַעְטייונ
 רפאיו
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 :ףיוה לֶהאָמ ייֵוְד סאָד טְנאָז לֶהָק

 ?ְךיֶרָבְרִּכ יִתְחַלֶס + רֶמאיַו
 :טייֵהרעֶּליִטְׁש ןְזַח םעֶד טיִמ ׁשְטְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא טְנאָז הָכָרְּב יד

 וגָעיִגְהְו ּונָמְיק ּונָיֲחָהְׁש םָלֹועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא יי הָּתַא ךורָּב
 :הָּזַה ןֵמְוַל

9-7 = 8 

 ;ביועָמ רא 5 רומומ םעֶד ןעֶמ טְגאָו , תָּבִׁש םוא רּוּפָּכ םֹוי טְלאַפעֶג םֶע ןעוֶו

 רֵמֵזְלּו יול תֹודֹוהְל בוט ,תֶּבַׁשַה םֹויָל ריש רֹומְזִמ

 כ :רונבב וינה יִלַע לב יִלַעְו רושע יִלַע ;תֹוליִלַּב
 ולְדָנ המ :ןנרַא ךיִרָי יִׂשֲעַמְּב ּדָלְעְפְּב יי יִנֵּתְחַמִׂש
 עֶדִי אל רַעַּב שיא ;ְךיֶתֹובְׁשִחַמ ּוקְמָע דאָמָייְךיָׂשֲעַמ
 בֶׂשֵע ֹומְּכ םיִעָׁשְר חּורְפִּב :תאז תֶא ןיֵבְי אל ליִסְכּ
 םורמ הֶּתַאְו :דע ידע םדמשחל ןוא ילעופ לָכ וציציו
 ּודָבאי ךיִביא הנח יִּכ יי יביא הנה יִּכ :וי םֶלֹועְל
 ןמָשַּב יִתּולַּב יִנְרק םֶאְרַּכ םֶרְתַו ןְוָא יִלָעופ לָּכּודְרָּפִתְ
 הָנֲעַמְׁשִּת םיערמ ילע םיִמָקַּב יִרושְב יִניִע טָּבַתִו :ןנער
 םיִלּותֶש ; :הָנשו ו זרָאְּכ חָרֶפֹי רמת יד ;יָנְזָא

 :וב הָתָלְוַ |
 לכ לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףא רזאתה דוע ַי ׁשֵבָל ,ׁשֵבָל תּואָנ ףךְלָמ ַײ

 ואשנ יי תֹורָחְנ ּואְׂשָנ ; הָּתָא םָלֹועְמ זָאֵמ ּךֶאְסִּכ ןֹוכָנ : םומּת
 וה "ו ו וס יו ור וה ומי ומי וה רב "רא"ש + +"

 שר ריר,"

 ט"ע שוריפ

 באה ְךיִא ףיָנָבְדַּב יִּתְחַלַפ ,ןְטעֶּבעֶג לֵאָרְׂשִי השמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה םאָנ ף רמאי]
 1 ז טְגאָזיִג טְסאָה ּוד יונ יוזא ןעֶג ְבעֶגְראַפ יִד ראפ טאָה רֶע סאו וניר

 11 8 א (ט"ע רוותמ)
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 םיִריִדֲא םיִּבַר םִיַמ תולוקמ םִיְכָד תורה ּואְׂשִי ; םלוק תורָהְנ
 הֶוָאנ ךְתיִבְל דואמ ּונְמָאָנ ְךיֶתֹודֲע + םֹורָמַּב ריִדֲא םִי יֵרְְּׁשִמ

 : םיִמָי ךרואל ַי שוק

 . םותי שיד

 ,ּהיִתּוכְּלַמ ְךיִלְמַיְו ּהיִתּועְרַכ אָרְב יד אָמְלֲעְּב .אָּבַר ּהיֵמְׁש שדקתיו לג
 .ּורָמֶאְו בירק ןִמָזִבּו אלנעב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבר ייֵחְבּו .ןּוכיֵמויְבּ ֹוכייַחְּב

 רַאָּפְתִיְו בת ֵרָּבְהַי ,איַמְלע יֵמָלָעְלּו םַלָעְל ְךרָבָמ אַּבַר ּהיֵמְׁש אָהְי ,ןֵמָא
 אוה ךיֶרְּב , אָׂשְדּוקְד היִמְׁש לֵלֵהְתִיְ "הלעתיו רֵדֵהְתִיְו אֵׂשַנְתִיְו םָמֹורְתִיְו
 אָמָלֲעְּב ןְרָיִמֲאד אָתָמֲתַנְו אָתָחְּבְשּוּת אָתְריִשְו אָתָבְרַּב לַּבִמ אָלֵעְלּו אָליִעְל

 ; ןמא רְמַאְו

  ןֵמָא ּורָמאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניִלֲע םייחו אָיַמֶׁש ןִמ אָּבִר אָמָלֶש אֵהָי
 ;ןֵמָא ּורמָאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלֲע םולָש הֶׂשֲעַי אּוה וויָמורְמִּב םולָׁש הָׁשֹוע

 .ָךֵרָּבְתִי לקה טְגאז ּוכְרָּב סא ןמ רעֶד קו
 םַמֹורְּתִיְו רַאָּפְִיְו חַּבַמְׁשִיְַךֵרָּבְתִי ;ךֶרֹ במה יי תֶא ּוכְרָּב זח

 ְךֶלֶמ לש ומש אֵׂשַנְתִיְ
 אוה ְךּורָּב שודקה םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ָךֶרבְמַה ָי וו ָךּורַּב ןזחו להק

 ןורתא אּוהְו ןֹוׁשאֵר אּוהָׁש ;דַעְו םֶלֹועְל

 בֵבֹורָל ולוס םיִהֹלָא ןיִא ויָרֲעְלַּבִמּו
 ְךּורָּב ';הָלֶהְתּ הָכָרְּב לַּכ לַע םַמֹורְמ ומָׁשּו , ויָנָפְל ּוזְלֵעְו ֹומְׁש ּהָיּב תֹובְרֲעַּב

 :םלוע דַעְו הָּתַעַמ ד ובמ ו , םָׂש יִהְי ,דעְו םָלֹועְל ותּוכְלַמ רֹוכְּכ םש

 ביִרֲעַמ ֹורָבְדִּב רֶׁשֲא םלועה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ךורֶּב
 הָנֵׁשִמ הָנּובְתַבּ םירעש חָתוּפ הָמָכָהְּב : םיִבָרֲע

 ט"ע שוריפ םינינפ בר
 רעֶזְנּוא םאַג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶגי הֶּתַא ְךּורָּב יד .'וב םיִנֵמְוַה תֶא ףיִלֲחַמּו ,'וכ ֹורְבְדִּב רֶׁשֲא

 רעֶּטְרעֶו יִד םיֹוא ןעֶׁשְטייֵט .רֶמּומ יֵרָּפִס

 טְלעוֶו רעֶר ןּופ גיִנעָק טאָג עד , ןעֶּבעֶל סיִנעֶׁשְטְנעֶמ ןּופ ןעֶטייֵצ יד ףיֹוא
 רֶע טְכאַמ טְראוָו ןייז ףרּוד םאוָו  עֶצְנאַג ןיינ גּוא ,דְנּוועֶג ויִא ׁשְטְנעֶמ רעֶד ןעוֶו
 הָמְכָח טיִמ , ןעֶמְניִבּוא ייד רעֶמְצְניִפ ,רֹוכָּכְּב הספ טאָה גּוא ,דְגּוועֶג ןעֶגעֶג עֶיְליֶטאַמ

 יִנֲעְרעֶפ טייֵקְניִדְנעֶטְשְרעֶפ טיִמ וא , לעֶמיִה ןופ ןעְרָעיוט יִד רֶע טְנעֶפֶע
 טרָעד 10 8 א (מ"ע .רוותמ)
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 םיִבָכֹוּכַה תֶא רָדסְמּו :םיִנֵמְוַה תֶא ףיִלֲחַמּו םיִּתִע
 ללוג הללו םוי אוב :ֹונֹוצְרַּכ ַעיִקָרָּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב
 איִבָמּו םוי ריִבֵעַמּו :רוא יִנְּפִמ ְךֶׁשֹחְו ךשח יִנְּפִמ רוא
 לֵא :ומש תֹואָבְצ יי הָליִל ןיֵבּו םוי ןיִּב ליִדְבַמּו הָלָיָל
 הָתַא רָב :דַעְו םֶלֹועְל ּוניֵלֶע ְךולְמְי דיִמָּת םִיַקְו יח

 :םיִבָרָע ביִרְעַמַה יי
 - םיִקְח תֹוצִמּו הָרֹוּת ָּתְבָהָא ףְמע לֵאָרְׂשִי תיֵּב םלוע תַבָח

 ונּבְכְׁשִּב ּוניֵהֹלֶא יי ןֵּכ לע  ,ַּתְרַמְל ונתוא םיִטָּפְׁשִמּ
 ְךיֶתֹוְצִמְבּ ףתְרות .דּומְלַת יִרְבְדִּב הַמְׂשִנְו .ךיִקְחְּכ חיש ּונֵמּוקְבּו
 ; הָליִלְו םָמֹוי הָנֲהָנ םֶהָבּו ּוניִמָי ְךֶרֹאְו נייח םֶה יִּכ .דַעְ םלועל
 ימַע בָהוא יי הָּתַא ָךּורָּב ;םיִמָלֹועְל ּונָמִמ ריִסָּת 8 ךֶתָבֲה ַאְ

 : ;לֵאָרְׂשִי

 םינינפ בר ט"ע שוריפ
 גיטל גּוא ןייש טְלעוֶו יד יא א 2 יי ןייַז ְךאָנ נא , ןעטייצ יִד רֶע טְרעֶד

 יי 5 ר רעד , 2% טיִג יא ערי ,לָמיִה ןיִא עב ְךעֶט מש יד רֶע טְצעֶז ן ןעֶנ ליו
 , טְכאַנ יד נוא גאָט םעֶד טֵפאַׁשעֶּב רֶע
 קעוֶוַא טְרעֶגְלעוֶו רֶע זַא נוא רעֶטְסְניִפ טְרעוֶו טכיל יד וצ טְרעֶגְלעוֶו רע

 טְגְנעֶרְּב נוא גאָט םעֶד קעוְוא טֶרָהיִּפ נוא , ניִמְכיִל טְרעוֶו ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ יד
 ןייַז , טְכאַנ ןעֶשיוִוְצ ןּוא גאט עֶשיווְצ רייִׁשְנעֶׁשיוִוְצַא טְכאַמ נוא , טְכאַנ יד
 גוא םאָנ רעֶגיִרעֶּגעֶל ןייֵא זיא רָע יח לא . ןעֶראַׁש-ריִח רעֶד טאָנ זיִא ןעֶמאַג
 רעֶמיִא 'וצ זנוא רעֶּביִא ןעֶגיִניִק רֶע שט ְךעֶלְניִטעֶטְׁש רעֶגיִטְפאַהְרְנאַמְׁש
 : ןעֶדְנעֶבָא יד רעֶטְסְניִפ טְכאַמ אָד רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ְךּורָּב , ניִּבייֵא גוא
 קְלאַפ ןייר ןופ דְנּוזעָעזיוה ןייד ּוטְסאָה טֶפאַשְּביִל גיִּבייֵא ןייֵא 5? תַבֲהַא

 על זָנּוא ּומְמאָה טְכיִרעֶג גּוא תוצִמ גוא הָרֹוּת יד ,ּכֲעיִל לֵאָרְׂשִי
 ףיוא ןֶעייֵטְׁש ריִמ זַא נוא ןעֶפאָלְׂש יז | ןעֶגייֵל רעֶזְנּוא טאָג םּורעֶד ,טְנעֶר
 טיִמ ןֶעייֵהְפ יז ןֶעּוט ריִמ גוא ,ץעֶנעֶג עֶנייֵד וא ןעֶרִייִר ריִמ ןעֶפְראַדעֶּג
 ,גיִּבייֵא נּוא רעֶמיִא תֹוָצָט ענייר ןעֶטְלאַה ןֶעּוט גּוא הָרֹוּת ןייד ןּופ רייב יד
 נּוא ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא ןעֶרעֶגְנעֶלְרעֶד ייֵז נוא ,ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד
 ְךיִד ןעֶמעֶּב רימ ףְהָכָהִאְו , טְכאַנ נּוא גאָט הָרֹוּת ןייד ןעֶנְרעֶל ןעֶפְראַדעֶּב ריִמ
 עב דייג .טייֵקְניִּבייֵא רעֶר ןיִא זיִּב טְּפאַׁשְביִל ןייד זְנּוא ןּופ ּפָא םיִנ אמ

 ;לֵאָרָׂשִי קְלאַפ ןייז ּבָעיִל טאָה סאוָו רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביול
 ץמש 11 8 (ש"ע .רוזהפ)
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 ;ןָמֶאָנ ְךֶלֶמ לֶא רמוא ריחי

 :ידָחָא יי ּוניֵהֹלֲא יי לֵאָרְׂשִי ןןמש
 : דָעְו םֶלֹועְל ותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ּךּורָּב םר לוקב

 ָכְבּו ְךְבֶבָל לֶכְּב ְּךיֶהֹלֲא הָוהְי תֶא ָּתְבַהָאְו
 סיביר ויָהְו :ףְראָמ לֶכְבּו ְּךֶשְפַ

 :ְךֶבֶבָל לע םויַה ףוצמ יִכנָא רֶׁשֲא הלאה
 ְךֶתיֵבְּב ְּךֶתְבִׁשְּב םָּב ַּתְרַּבִרְו יִנָבל םתננשו
 םֶּתְרַׁשְקּו :ּךֶמּוקְבּו ךְּבְכְשְבּו ךררב ְּּתְכִלִבּ
 םֶּתְבַתְכּו :ְּךיֶניֵע ןיִּב תֹפְמֹטְל ּויָהְוְךֶרֶי לע תֹואְל

 :ְךיֶרָעְׁשִבּו ּךֶתיֵּב תוזוזמ לַע

 הוצְמ יִכֹנָ רֶׁשֲא יֵתֹוְצִמ לֶא ועְמׁשִּת עֹמְׁש םִא הָָהְ
 ט"ע שוריפ םינינפ בר

 םאנ ,לארשי וצ רעה לֵאָוְׂשִי עמש ןעֶגְראַה ןיִא ויִא ׁשְטְנעֶמ םעֶד ,טיִנ הָסָנְרַּפ

 טאָג נוא , טאַנ רעֶזְנּוא זיִא רֶע * םעֶנייֵׁש ַא ןיִא םאנ ןיִא טייֵג רֶע ׁשְטאָה , רעֶטְטְניִפ

 טיג לאָז ׁשְשְנעֶמ רעֶד ראָנ ,גאָמ ןעֶגיִטְביִל
 : טאָג רעֶגיִצְנייֵא ןייֵא זיִא

 - ףיוא ףיירגיניק ןעֶגיִלייֵה ןייַז ןּופ ןעֶמאַנ רעֶר ןייז לאָז טְיֹולעֶג םֵׁש ךּורַּב

 ;ניִּבייֵא
 ןייַז םִָיַקְמ טְסְלאָז ּוד ,ןעֶּבאָה ּבֶעיִל טאָנ ןייד טאָג טְסְלאָז נּוא א ָּתְבַהָאְ

 נא עֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןייַד ּטיִמ טְפאַשְּביִ ןעֶגעוֶו ןּוּפ תֹוָצִמ עֶנייַז

 טניה ריִד נאָז ְךיִא סאוָו רעֶמְרעוֶו יִד גוא וי , געֶמְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןייד טיִמ

 גוא םּמְננשְ .ןעֶקְנעֶרעֶג ריִמָּת ייֵז טְסְלאָז ּור גּוא ןעֶצְראַה ןייד ףיוא ןייז ןעֶלאָז

 ּוד נּוא ,רעְדניק עֶנייַד וצ ןעֶנְרעֶל גּוא ןעֶדִייִרְסיֹורַא ףךאש ייֵז טְסְלאָז ּוד

 זַא נּוא ,ןעֶציִז זיוה ןייד ןיִא טְסעוֶו ּוד זַא , 2% ןופ רעֶד דיִמָּת טְסְלאָז

 גּוא פסוקי ,ןייֵמְׁשִּפיוא ןייַר גּוא ְךיִז ןעֶגייֵל ןייד גּוא , ןייֵג געוֶו ןיא מסעו וד

 ןייַז ןעֶלאָז ייֵז וא דֶנאַה ןייַד ףיוא ןעֶכייֵצ ַא וצ ןעֶפיִנְקְנָא ייֵז טְסְלאָז ּוד

 ןֶּביירְׁשְנָא יז טְסְלאָז ּוד גּוא פי , ןעניוא עֶנייַד ןעֶשיוִוְצ ןיִליִפְּת וצ

 : ןעֶרֶעיוט עֶנייֵד ןּופ נּוא זיוה ןייד ןופ ןעֶלְרִיִטְש ייַּב יִד ףיוא

 = ףיא סאוָו תוָצַמ עֶנייֵמ ןעֶרעֶה ּוצ טעוֶו רֶהיֵא זַא ןייַז טעוֶו םַע נּוא ₪ הָיָהְו

 גָאז 12 3 (ט"ע רוגחמ)
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 לֶכְּב ֹודְבָעְלּו םֶכיֵהֹלֲא יי תֶא הֶבָהַאְל םֹויַה םֶכְתֶא
 הָרויֹוּתִעְּב םֶכְצְרַא רטְמ יִּתַתָנְו םֶכָׁשְפַנ לֶכְבּו םֶכָבַבְל
 בֶשַע יִּתַהָנְו :ּךֶרָהְצִיְו ּךֶׁשריִתְו דֶננָד ָּתְפַסֶאְו ׁשֹוקְלמּ
 ןפ םָכָל ּורְמָׁשִה ;ָּתְעְבָׂשְו ָּתְלִכָאְוךֶּתְמֶהְבִל שב
 םיִרָחֲא םיִהֹלֲא םֶּתְדַבֲעַו םָּתְרַמָו םֶכְבַבְל דָּתְפִ
 םִיַמָׁשַה תֶא רַצַעְו םֶבְּב יי ףא הָרָחְו :םֶהָל םֶתיִוֲחַתְׁשִהְ
 ֶּתְרַבֲאַו הָלֹובְי תֶא ןֵּתִת אל הָמָרֲאָהְו רֶמֶמ הָיְהִי אלו
 :םֶכָל ןֵתֹנ יי רֶׁשֲא הָבֹוּטַה ץֶרָאָה לַעַמ הֶרֵהְמ
 םָתֹא םֶּתְרַׁשְקּ ז -ֶכְׁשִפַנ לעְו םָכְבַבְל לע הָלֵא יִרְבְד תֶא
 םָתְדִמְלְו :םֶכיֵניִע ןיִּב תֹפָמֹוטְל ּויָהְו םֶכְדָי לע תֹואְל
 ְךֶתְכָלְבּו ְךֶתיֵבְּב ךְתְנַשְּב םֶּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב תֶא םֶתֹא
 ָךתיֵּב תוזוזמ לע םֶּתְבִתְכּו :ךָמוקְבּו ּךְְּכׁשְבּו ךֶרָדב

 ';ךיֶרָעְׁשִבּו
 םינינפ בר מ"ע שוריפ

 שְסְּבְלעֶו ְךיִו ןּופ טְמּוק םעֶלַא סאָד זא ,ןעֶנייֵמ טְלאָז רֶהיִא סאָד ןִהָא טְנייַה גאָז
 ְןעֶגאָו םּורעֶד , ןעֶרעוֶו טְרעֶדְנעֶעֶג םיג ןעֶק סֶע גּוא נוא "טאג רעייא טאָג ןעֶּבאָה בעל

 ןעֶּבעֶג ףיִא לעוֶו יוזא יפו ,ןעֶּבעֶל ןעֶצְנאַג ןעֶרֶעייַא טיִמ םֶהיֵא ןעֶניִד רצ
 טְסעוֶו גּוא ןַעָסֶע טְסעוֶו יִד גּוא תֹומֲהְּב עֶנייֵד ּוצ רְלעֶּפ ןייד ןיִא ןיראק
 ץראה רֶעייֵא ריִמ ןּופ ןעֶרייֵרְּפָא טעוֶו רעֶמאַמ ףייא םיִה ּייִמְׁשִה , ןייַז אַז
 פא עֶדְמעֶרְפ ןעֶניִד טעוֶו רֶחיִא נוא הָרוּת רעֶד ןּופ ןעֶרעֶקְּפָא טעוֶו נּוא
 .רעֶר ןעֶראָצ םיִמאָנ טעוֶו הנְְו ,ןעֶקּוּב ייֵז ּוצ ָךיִז טעו רֶהיִא נּוא רעֶּטעֶג
 ןעֶקְלאוָו ןּופ לעֶמיִה יד ןעֶמְלאַהְפיוא טעוֶו רֶע נּוא ְךייַא ףיוא ןעֶרעוֶו ןעֶדְניִצ
 ןעֶּבעֶג טיִנ םעוֶו רֶרֶע יִד נוא ןייז םיִנ טעוֶו ןעֶגעֶר ןייק גוא ןעֶטְניוִו גּוא
 ןעֶמּוג םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶראָל ראפ דֶלאַּב טעוֶו רֶהיֵא נוא טְכּורְּפ רֶהיֵא
 רעֶד ןּופ דייב יִד ןּוהְמ טְלאָז רֶהיֵא נא פסל .ךייַא םיִג טאָנ סםאוָו דְנאַל
 ןעֶּפיִנְקְנָא ייֵז טְלאָז רֶהיֵא נּוא בייל רֶעייֵא ףיוא נּוא ץֶראַה רֶעייַא ףיוא הָרֹוּת
 ןעֶׁשיוִוְצ ןיליִפּת וצ ןייז ןעֶלאָז ייֵז גוא דְנעֶה עֶרֶעייֵא ףיוא ןעֶכייֵצ ןייֵא וצ
 ייֵז סאָד רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא ןעֶנְרעֶל טְלאָז רֶהיֵא נוא םָּתְדִלְו , ןעניוא עֶרֶעייֵא
 ןעֶציִז טְסעוֶו יִד זַא הָרוּת רעֶד ןּופ דייַר יד ןיִא ןעֶדייֵר םייצ עֶלַא ןעֶלאָז
 גוא ףי] טסנייל יד ןעוֶו נּוא געוֶו ןיא ןייג טסעוְו יִד זַא נגא זיוה ןייב ןיִא
 ןופ עֶנייֵא ןיִא ןעֶּבייַרְׁשְנא ייֵז טְסְלאָז יִד גוא פִּי , ףיוא םֶסייֵמְׁש יֵר ןעו)

 : ןעַרָעיומ עֶנייֵר ןופ נּוא זיוה ןייב ןופ ןעֶלְהיִטְׁש ייב יד
 ןעמל 18 8 (ט"ע רוגהפ)
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 הָמָרֲאָה לע םכינב ימיו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל

 םֶהָל תַתָל םֶכיֵתֹבֲאַל יי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא !
 ;ץיֶרָאָה ל לע םימשה יִמיִּב

 תְרַמַאְו לארשי יִנָּב לֶא רֵּבַד ;רמאל השמ לֶא יי יי רֶמאַֹו
 םֶהיֵדְנִב יפנכ לע תֶציִצ םֶהָל ושעו םהלא

 םֶכָל היה : תֶלֵכְּת ליִתָּפ ףָנָּכַה תֶציִצ לַע ונְתִנְו םָתֹרדְל
 םתישעו יו תֹוָצִמ לֵּכ תֶא 1 םָתְרַכְזּו ותא םֶתיֵאְרּו תֶציִצְל
 רֶׁשֲא םֶכיֵניֵע יִרֲחַאְו םֶכְבַבְל יִרֲחַא ּורּותֶת אלו םָתֹא
 לב תֶא םֶתיִׂשֲעַו ּורְּכְזִּת ןַעַמְל ;םֶהיֵרֲחַא םיִנז םֶּתַא
 םֶכיֵהֹלֲא ו יִנֲא :םֶכ הלאל םישודק םֶתיִיְהִו יִתֹוָצִמ

 ט"ע שוריפ םינינפ בר

 ןעֶרעֶמ ףיז ןעֶלעוֶו םּורעֶד יז ןשמל | ו" וא פפד ו 3 סע יג
 ןופ געז : יד ןוא געז : עֶי ָרָע יא , רעטסניפ נּוא טְכאַנ יי ראו עט סע -

 םאוו דֶרֶע רעֶד ףיוא רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא = -םּוא ןעמ רֶע "םיִנֵמְוַה תֶא ףילחמ, ויִא טאָג גוא

 עֶרֶעייַא ּוצ ןעֶריֹואווְשעֶג טאָה טאָנ 723 יא סאו םעֶד ייפ וא ,ןעֶמייצ יד ןעָשיש
 : ןְרֶעיֹודעֶג דְרֶע רעֶד ףוא לעֶמיִה ןופ געט יִד םלא ייז ּוצ ןְּבעֶג וצ ןְרֶטְלֶע
 ּוצ רייֵר יג ,טייֵמְׁש רעמייונ אָד יונ הָשמ ּוצ טְנאָז םאָנ נּוא ש רֶמאַֹו

 יז ןעֶלאָז ייֵז םאָד ןעֶנאָז ייֵז וצ טמְלאָז נּוא לֵאְָׂשִי רעֶדְניִק יִד
 סאוָו טֶריִּביִג יד וצ רע ךיילכ עֶרֶעייֵז ךּופ ןעקע יד ףיוא תיִציִצ ןעֶכאַמ
 ןייא ןיקע יִד ןיִא תיִציִצ יִד תיוא ןעֶבאַט ןעֶלאַז ייֵז נוא ןייז ייֵז ְךאָנ ןעֶלעוֶו
 ןְהעֶז טְלאָז רֶהיִא נּוא . תיִציִצ ּוצ ןייז ףייא לאָז סאָד נּוא םיִדאָפ ןיִהאָלְּב
 ןּופ תֹוָצִמ 'גיירּת עֶלַא ןעקְנעֶרעֶג רֶהיֵא טעו תיִציִצ יד ְךֶרּוד גּוא תיִציִצ יד
 'עָג יד ְךאָנ ןְהעֶגְכאָנ טיָנ טֶלאָז רֶהיֵא סאָר ןּורְמ ייֵז טעוֶו רֶהיֵא נוא םאָנ
 ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵא ןּופ טְכיִזעֶג ןהָא םאָד ְךאָנ גוא ןעֶצְראַה רֶעייֵא ןּופ ןעֶקְנאַד
 רֶהיִא םאָר םּורעָד תוַאַּת יִד רעֶּביִא טסָניִ ם'ִמאָנ ןופ ּפָא טְרעֶק רֶהיֵא םאוָו
 ניִלייַה ןייז רֶהיִא םעוֶו תֹוָצִמ עֶנייֵמ עֶלַא ןוהמ טְלאָז גּוא ןעֶקְנעֶרעֶג טְלאָז
 ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹוא ל ְךייַא ּבאַה ְךיִא סאוָו טאָנ רֶעייַא םאָג ב ְךיִא .טאָנ רֶעייֵא וצ
 רֶעייֵא טאָג ןיִּב ְךיִא ,טאָג .ןייֵא האפ ךיא ןצ ךייז וצ םִיַרְצִמ רֶנאַל ןופ
 םייקמ ןעֶלעוֶו סאוָו ןעֶדּוי יִד ּוצ רֵכְׂש ןעֶמּוג ןעֶּבעֶג ּוצ טְּבייֵלְנעֶּב טאָנ
 רבוע ןעֶלעוֶו סאוָו ןעדני עַעֶזאָד יד ןעֶפאָרְטְׁש לעוֶו נּוא תוָצָמ עֶניימ ןייז

 + תוצמ עֶנייַמ ףיוא ןיינ
 תמא 14 8 (פ"ץ רונהַמָנ
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 םֶכָל תֹוְהָל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוה רֶשֶא

 ; םֶכיִהְלָא יי יִנֲא םיִהֹלאַל

 ונלאגמ ונפלמ םיכלמ דימ ונדופה :למע לארשי ּונְַנֲאַ
 ומ םִלָׁשְמַהְו ,ּוניֵרצִמ ונ5 ערפנה לאה , םיִציִרֲעַה לכ ףַּכִמ
 תֹואָלְפִנְ רקח ןיִא דַע תולודנ הָׂשֹעַה ;ּונֵׁשפַנ יביא לֶכְל
 : ונלגר טומל ןֵתָנ אלו םייחב נֵׁשִפַנ םַשה ; רֵּפְסִמ ןיא דע
 הֶשַעַה .ּוניִאְנש לָּכ לַע וננרק םֶריֵו ונֵביֹוא תֹומַּב לע ונכירדמה
 { םָח יִנְּב תַמְדַאְּב םיִתָפֹומּו תותוא עְרַפְּב המק םיִסָנ ּונֵל
 םֶכֹוּתִמ לארשי ֹומַע תא אָצויו םירצמ ירובּב לֵּכ ֹותָרבֲעַּב הֵּכַמה
 תֶאְו םֶהיֵפְדֹור תֶא ףּוס םִי יִרְזג ןיּב ןוינָּ ריִבָעַמַה 1 : םלוע תּורָחְל
 ּודֹוהְו ּוחבש ּותָרּובְג ןיִנְב ּואָרְו :עבט תֹומֹוהְתַּב םֶהיִאְנוש

 אר,

 ןעֶרעֶוֶו לאָו רעֶטְסְניִפ ןעֶנעֶטעֶג יא סאוָו םעֶד יב זיִא סֶע ןוא גיִטְפאַהראוָו ייַּב גּוא , רעֶטְסְניִפ ןעְרעוו לאָו גיִטֶביִל ןעועו ווא ראוָו זיא לא סאד הָנּומאָו תָמֶא םינינפ בר ם"ע שוריפ

 ןייק אד טיִנ זיִא םַע נא טאָנ רעֶזְנּוא זיִא רֶע ןעֶד , גיִטְפאַהְדְנאַטְׁש זְנּוא
 זנוא טאָה סאוָו רעב ,יְלאָפ ה נו לייִרשי ךימ ןוא טאָג רעֶרעֶדְנַא

 0 ס 8 ףיד

 רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא םּוהְמ רֶע . לְהאָצ ןָא ןעֶכאַו עֶנעֶליֹוהְרעֶפ נּוא םיִסָנ טּוחְמ רע = א ןיּב טייֵקְמיֹורְג טוהמ רֶע ,רעֶּבייֵל עֶרעֶזנּוא דָנייֵפ ןעֶּבאָה םאוָו
 ןעֶגיִצעֶגְיא טאָה נוא םִיַרְצִמ ןּופ ערב עֶּטְׁשְרֶע יד לא עֶר ןייז טיִמ ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה אָד רעד .םָח רעדניק יד ןּופ דְנאַל ןיִא ןע עֶכייֵצ עֶביִלְרעְדְנּואוו בוא הערפ ןֶא גְנּונעֶכעֶר גוא םיִסָנ זָנּוא וצ ןּוהְמעֶג טאָה רעֶד ֶׂשֹעֶה ,דָנייֵפ ללא עלא רעֶּביִג טְפטַשְרעֶה רעֶזְנּוא ןעֶביוהעֶגְפיוא טאַה גוא דיפ עֶרעֶזְנּוא ןופ ףיוח יִד ףיוא ןעֶמעֶרְפ טְכאַמעֶג זנוא טאָה . אדר רעֶד ןעֶׁשְמיִלְנִמיֹוא ךיִז } ןעֶזאָל םיִנ םיִּפ עֶרעֶזְנּוא טאָה גוא ןעֶּבעֶל ןיִא

 ןעקנַאד 6 8 א (ט"ע .רוזחמ) גוא ןעָביול גּוא טייֵקְראַמְׁש ןייַז ןְהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רעֶרְניִמ עֶגייֵז . ןעֶשְנּורְג יֵפָא יִר ןיִא ןעֶקְנּועֶגְנייֵא רֶע טאָה דְנייַפ עֶר גוא רעֶגאַיְבאַג עֶרֶעייֵז ,םִי םעֶד ןופ רעקימש ד / ןשי רעֶדניק עיד טריפי 'מאָה
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 ףל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו הֶשמ םֶהיֵלֲע ּולְּבִק ןֹוצָרְּב ותוכְלַמּו :ומָשל

 ; םֶלְכ ּורְמָאְו הָּבַר הָחְמִׂשְּב הָריִׁש ּונָע

 אֵרֹונ ׁשָדֹוקַּב רֶדֲאָנ הָכֹומָּכ יִמ יי םיִלֵאָּב הָכֹומְכ יִמ
 םי ַעְקִוּב יב ואר ףתוכלמ :אָלַּפ הֵׂשֹוע תולחת

 ;ּורָמֶאְו ּונָע יִלַא הֶז הָׁשֹמ יִנָפל
 ;דָעְו םֶלֹועְל ךולמי יי

 ;ּונָמִמ קֶזָח דימ ולָאְנּו בֹקֲעַי תֶא יי הֶדָפ יִּכ רַמֲאָנְ
 ;לֵאָרְׂשִי לֵאָנ יי הָּתַא ָךּורָּב

 םֹורָפּו .םיִיִחָל ּונָּכְלַמ ונדימעהו .םֹולָׁשְל ּוניֵהֹלֲא יי ּונֵביִּכְׁשַה
 .ךיֶנָפְלִמ הָבֹוט הָצֵעְּב ּונֵנְקִתְו ְךמֹולְׁש תַּכְס ּוניֵלֲע

 רֶבָד בִיֹוא ּוניֵלֲעַמ רֵסָחְו .ונֵֹעַּב ןגָהְו .ְּףְֶׂש ןַעַמְל ּונֵעיִׁשֹוהְ
 ְךיפָנְּכ לֵצְּו ּוניִרֲחַאְמּו ּוניִנָפְלִמ ןֶמָׂש רֶסָהְו ןוגיו בָעָרְו בֶרֶחְו

7% 

 ט"ע שוריפ םינינפ בר
 ןייז נוא ותּוכְלטּו | ןעֶמאַנ ןייז ןעקנאר דְנאַה רעֶד ןיא טאָנ ייַּב ויִא םעֶּלַא , גיִטְכיִל

 ןֶּבאָה ןעֶליוִו ןעטּונ םעֶד טימ ףיירְניניק ריפ באב ארי שטְנעֶמ רעֶדעֶג טְביֹרְּב םּורעָד
 רייֵרְפ סיֹורְג טיִמ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק יד טיִמ הָשמ ןעוֶועֶג לַּבקִמ ְךיִז ףיוא ייֵז

 ;טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶלֶא ייֵז גוא גְנאַזעֶג ּביול טְגאָזעֶג יי ןעֶּבאָה
 ריִד ּוצ זיא רעוֶו ,עקראמש יד ןעֶשיוִוְצ ךיילג ריד זיִא רעוֶו טאָנ הָנֹומְּנ ימ

 טְסּוהְמ ּביול טיִמ גיִמְכְראַפ טְסיִּב וד ,טייֵקְגיִלייֵה טיִמ טְנייִׁשעֶּב ְךייַלְנ

 טְסאָה ור ,ףיירנינעק ןייד ןְהעֶועֶג ןעֶּבאָה רעדניק עָנייד ףתּוכְלַמ . רעְדְנּואוו

 ןֶניִרְׁשעֶג ייז ןעֶּבאָה טאָנ ןיימ זיא סאָד .הָׁשִמ ראַפ םִי םעֶד ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג

 נּוא טאו ,טייקְניִּבייֵא רעֶד ןיִא ןעֶגיניק טעו םאָנ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה נוא

 טְזייֵלעֶגְסיוא טאָה טאָג ,איִבְנה ּוהָיִמְרִי ךֶרּוד ןעֶראוָועֶג טְנאַזעֶג זיִא ךאָנ

 טְּביולעֶג ןּוְּב | דְנאַה עֶקְראַטְׁשַא ןופ טְזייֵלעֶגְסיֹוא םֶהיִא טאָה נּוא בקעי

 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק יִד טְזייֵלעֶגְסיֹוא טאָה אָד רעֶר לג אנ ּוטְסיִּב

 תיֹוא זנוא זאָל נא דיִרָפ וצ ןעֶגייֵל טאָג רעֶזְנּוא אנ זְנּוא זאָל ו ּונָביִּכשַה

 קעְר עֶכיִלְריִרְפ ןייד זָנּוא רעַּביִא טייֵרְפְש גּוא ןעֶּבעֶל וצ ןייֵמְׁ

 עליו םֶהיֵא זְנּוא ףלעָה נּוא ריִד ראפ טאָר ןעֶטּוגַא ןיִא זְנּוא לעֶטְׁש נוא

 ,רֶניַפ ןייֵא זָנּוא ןּופ פַא ּוהְמ נוא רטט , נּוא ראַפ ץיִׁשעֶּב נּוא ןעֶמאַנ ןייד

 םעד ּפָא ּוהָמ גּוא רסס , טייֵקְרֶעיֹורְט נּוא ,רעֶגְנּוה גּוא ,דְרעווְׁש נּוא ,דָראָמ גוא

 ןטש | 16 8 א (טיע רוזהמ)
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 םּוחרו ןּונַח ְּךֶלֶמ לֶא יִּכ הָּתַא ּונְליִצַמּו ונרמוש לא יִּכ ,ּונְריִּתְסִּת

 ;םֶלֹוע דעו הֵּתַעַמ םֹולָׁשְלּו 'םִיַחָל ונאובו ּונתאצ רומשו : הָתָא

 םֹולָש תַּכּוס ׂשֶרֹוּפַה יי הָּתַא ְךּורָּב ֶמֹולָׁש תַּכִס ּוניִלַ שורפו
 : : םִיָלָׁשּורְי לַעו לֵאָרְׁשִי ֹומַע לֵּכ לע ּוניִלֲע

 :םָלֹוע תיִרּב םתורודל תַּבַׂשַה תֶא תושעל תַּבַׁשַה תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּורְמָׁשְ| תבשל
 תֶא ַײ הָׂשֲע םיִמָי תֶׂשֵׁש יִּב םִלֹועְל איִה תוא לארשי נב ןיִבּו יב
 1 : שפני תַבָׂש יִעיִבְׁשַה םֹויַבּ ץֶרֶאָה תֶאְו םִיַמָׁשַה

 לכמ םֶכְתֶא רַהַטְל םֶכיִלָע רֵּפַכִי הֶזַה םֹויַב יִּכ

 ק"ח ;ּורֲהְמִּת "יח ו יִנָפְל םֶכיִתאטַח
0 

 : : ךֶתֶלֵהְּת ריִנָי יִפּו חֶּמְּפִּמ יֵתַפְׂש יָנֹדֲא

 .םהרְבא יִהלֶא ,ּוניִתֹובֲא יִהלאָו ּוניֵהֹלֲא .יי התא ורב
 רובגה לֹודָנַה לֵאָה .בֹקֲעַי יתלאַו ,קֶחְצִי יֵהֹלֲא

= 

 םינינפ בר = ט"ע שוריפ

 גיְִנעֶטְׁש םֶהיֵא לאָז רֶע ןעֶמעֶּב םֶהיֵא גוא ,שאּג ָןֶראָּבְרְעַּפ נוא ,זְנּוא ףיוא ןּופ ןמָש
 : ןעֶמאַמ יט .לעֶגיִלְ עֶנייֵד ןּופ ןעֶמאָש ןיִא זְנּוא
 ּוד ןעֶד 5 .רעֶמְריִׁשעֶּב רעֶזְנּוא נוא רעטיה רעֶזנּוא טסיִּב טאָנ ּוד ןעֶד יִ
 נא רֹוטְׁשּי ,גיניק רעֶניִמעֶראַּבְרעֶד ןייֵא  נּוא רעֶגיִלעֶזְמייֵל ןייֵא טֶסיִּב טאָג
 ךיִרְּפ וצ נּוא ןעֶבעֶל וצ ,ןעֶמּוק רעֶזְנּוא נוא גְנאַנְסיֹוא רעֶזְנּוא ןעטיה ּורָמ

 | ; טייֵקְניִּביֵא רעֶד ןיִא זיִּב טְצעֶי ןּופ = |
 םֶּביולַעְנ דוג .קעְר עֶכיִלְדיִרְפ ןייד זְנּוא רעֶּביִא טייֵרְְּׁש נוא וניל ׁשֹורְפִּו

 נּוא זנוא רעֶּביִא קעד עֶכיִלְריִרְפ ןייֵא טייֵרַּפְׁש אָד רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב
 : : ילו רעֶּביִא גּוא לֶאְרְשי קלאַפ ןייז ראָג רעֶּביִא

 ּוצ ףייא ףיוא ] ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְרעוֶו גאָט ןעֶניִזאד םעֶד ןיִא הנה םויכ יב
 = :ןעֶרעוֶו טְניִנייֵרעֶג טאָנ ראפ רֶהיִא טְלאָז דֶניִז עֶרֶעייֵא עֶלַא ןופ ףייא ןע ןעֶגיִנייֵר

 לאָז ליומ ןיימ גוא ןעֶצְפעֶל עֶנייַמ ןעֶנעֶפְע ְךאָד ּוהְמ טאָג מפ ינדַא
 ; ביל ןייד עֶגאז

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג רעֶד נוא טאָנ רעֶזְנּוא טאָג וד טְסיִּב טְּביולעֶג פא ְךּורָּב
 רעֶד קָחַצִי ןופ טאָג רעֶד םֶקָרְבַא ןופ מאנ רַעָר ןעֶרעֶטְלֶע

 רעֶד םאָג רעֶניִטְכְראַפ וא רעקראמש רעֶטְרעֶּפְכַאעֶג רעֶד בֹקֲעַי ןופ טאָג
 רעֶפעֶׁשאַּב רעֶד זיִא גּוא םיִדָמח עֶטּונ טְלעֶג ראַפ אָד רעֶד א רעֶטְטְכעֶה

 ןּומ 4 4 תיפד א (ט"ע רוזחפ)



 רופכ םוי ליל בירעמ
 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסָח לֵמֹוג .ןויְלָע לֵא .ארונהו
 ןַעַמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוְו

 ;הָבֵהַאְּב ֹומְׁש

 :םִָיַח םיִהֹלֲא ְףֶנֵעַמְל ,םייחה רֶפָמְּב ּונֵבְתָכְו ,םיִיַחַּב ץֶפָח ךָלֶמ ,םייַחָל ּונֵרָכְו

 :םֶהרְַא גמ . הָּתַא ְךּורְּב מו עיִׁשֹומּו רע ְךֶלֶמ

00 

 :עישוה% בָר הָּתַא יָנֹדֲא םֶלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ךמופ .םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתָמ הָיַחֶמ רָסֶחְּב םייח לָּכְלַכְמ
 םייקמּו םירוסא ריּתַמו םילוח אֵפֹורְו םילפונ

 המוד יִמּו תורובג לַעַּב ףךומכ יִמ ,רָפָע יִנָׁשיִל ןתָנּומֲא
 :הָעֹוׁשִי חיִמְצַמּ הָיַחְמּו תיִמָמ ְךֶלֶמ .ףֶל

 םיִתָמ הֵָיַחְמ

 ט"ע שוריפ

 סאָד טְקְנעֶדעֶג ןּוא גְניִדְסְלַא ןּופ
 טֶגְנְרִּ נּוא ןְרעֶמְלֶע יד ןופ טייֵקְמּורְּפ
 םיְדְניִק עֶרֶעייֵז וצ רעֶזייֵל רעֶד ןייֵא
 טיִמ וע ןעֶמאָנ ןייז ןופ רעֶדְניִק

 : טפאָשְביְל
 ןעֶּבעֶל םּוצ זנּוא קנעֶרעֶג פיו? ּונָרְכָ

 םאָד טְסְרעֶגאַּב ּוד סאוָו גיִנעֶק

 םעֶד ןיִא ןֶהָא זְנוא ּבייְֵׁש נא ןעֶּבעֶל
 טעֶנייד ןּופ ןעֶּבעֶל ןעֶניִּביֵא ןופ ךּוּב

 : טאָנ רעֶגיִרעֶּבעֶל ןעֶגעוֶו
 רעֶד גינעק ןייֵא זיִא טאָנ רש ְךֶלֶמ

 נוא רעיל רעֶד ןייא זיִא אָד
 . רעֶציִׁשאַּב ןייֵא נּוא רעֶפְלעֶה ןייֵא
 .אָד רעֶד טאָנ ּוטְמיִּב טְּביולעֶג דור

 ; םֶהָרְבַא ןּופ רעֶציִׁשאַּב רעֶד זיִא

 רֵקְראַטְׁש ןייא טְסיִּב טאָנ ּוד יג הָּתַא

 אָד רעֶד טְסיִּב ּוד גיִּבייֵא ּוצ

 טְסיִב ןוא עטיוט יד גיִרעֶּבעֶל טְכאָמ

 : ןעָפְלעַה ּוצ םיֹורְנ
 48 א (ט"ע רווחמ}

 עֶניִרעֶּבעֶל יִר טְזייֵּפְׁש רֶע סינמ לַּכְלַכְמ

 גיִרעֶּבעֶל טְכאַמ רֶע דָסֶח טיִמ

 טייֵקְמיִראַּבְרעֶד סיורְנ טיִמ עֶטיֹוט יד

 םיִתָמַה תַיָחִּת זַא ןעֶמ טְנייֵמ םאִד

 יִר רעֶטְנּוא טְנִהעֶל רֶע .ןייז טעוֶו

 . עֶקְנאַרְק יד טלייַה נוא ןעֶלאַפ אָד
 ןייֵא .ףיוא טמּוק ןעֶטייֵצ וצ ןעֶד

 נוא קְנעֶרְק עֶבעֶלְמיומ ןייִא ןעֶׁשטְנעֶמ
 םֶהיֵא טכאמ נוא םֶהיֵא טְלייֵה טאָג

 עב יִד זיול טְכאַמ רע גוא דנּוזעֶג

 םייקמ זיִא רֶע יון יוזא נוא עֶנעֶגְנאַפ

 נוא עֶגיִרעֶּבעֶל יִד ּוצ הָחָּטְכַה ןייַז
 רֶע טעוֶו ףיוא יזזַא יז .טְלייֵה
 יד ןצ החמבה ןייז , ןייז םייקמ

 4 ןיִא ןעֶפאַלְׁש ייֵז סאו עֶטיֹומ

 ד ְךייֵלְג ריִד זיִא רעוֶו / ,רֶרֶע
 א טױט טְכאַמ אָד רעֶד גינעק

 ןעֶצאָרַּפְׁש טְכאַט וא גירל
 : ףְליִה -

 יט | 2
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 : םיִמָחַרְּב םייַחָל ןיִרּוצִי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בא ףֹומָכ מ

 היחמ .ַי הָּתַא ְךּורָּב !םיִתָמ תֹויָחַהְל הָּתַא ןֶמֲאַנְנ
 : ; םיִתָמַה

 ָךּולְלֲהְי םוי לֶכְּב םיִׁשֹודְקּו ,שודָק ָּךְמִשְו שודק הָּתַא
 : ;הֶלָס

 לע ְךְתָמיִאְו ְךיֶׂשֲעַמ לָּכ לַע ּוניֵהֹלֲא יי ךךְחפ ןת ִת ןֵכְבּו
 ווחתשיו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ ְךּואריְו ,ָתאָרָבֶׁש המ לֶּכ

 תושעל ,תֶחֶא הֶדְנֲא םֶלְכ ּוׂשָעַיְו ,םיִאּורְּבַה לָּכ דיִנפל
 ְמְלָׁשַהָׁש וניֵהלֶא יי ּונְעדְָׁש ומְּכ ,םִָלָׁש בֶבָלְּב ְּךֹוצְר
 לָּכ לע אְרנךְמָשְו .ְךֶניִמיִּב הָרּובְּךְדיְּב זוע יִנְפִל

 ;ָתאָרְּבֶׁש המ

 הָוְקָתְוְךיִאָריִל הָלֵהְּת ,ְּךֶמֵעְל יו דֹובָּכ ֵת ןֵכְבּו
 ט"ע שוריפ

 וד ןעֶכייֵלְנ ןייד זיִא רעוֶו ףֹומְכ יִמ
 טקנעֶרְג רֶע ,רֶטאָּפ רעֶניִמְראַּבְרעֶר

 טימ ןעֶּבעֶל םּוצ ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עֶנייֵז
 ; טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד

 טְּביֹולְנעֶּב טֶסיִּב ור נוא הא ןָמֲאְנְו
 ,ןעֶכאַמ ּוצ גיִדעֶּבעֶל עֶטיֹומ יִד

 אָד רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב .טְּביולעֶג אב
 ִיְּת ןצ עֶמיֹוט יִד גיִדעֶּבעֶל טְכאַמ

 ; םיִתָמֲה
 ןייַד נּוא גיִלייַה טְסיִּב ּוד לייא הָּתַא

 עֶגיִלייֵה יִד נוא ניִלייַה זיִא ןעֶמאָנ
 ;ןיִּבייֵא גאָמ עֶלַא ְךיִד ןעֶּביֹול לֵאָרְׂשִי
 ּביִנ ,ְךיִד ךיִא םעַּב ױזַא דדמפ ןמ ןֵכְבּ

 טאָג רעֶזְנּוא טאָנ טְכְראַּפ ןייד
 ,קְרעוֶו ןייד ראָג ףיוא .ףיָשעמ

 נוא זאדיו ,ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עניי עלא
 עֶלַא ריִד ראפ ןעֶטְכְראָפ ְךיִז ןעֶזאל
 ןעֶקּוּב ךיז } ןעֶזאָל גוא ויפפשו ,קְרעוֶו
 נוא ושצנ ,שיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ריִד ראפ
 ,דָנוּב ןייֵא עלא ןעֶבאַמ ףיז ןעֶזאָל
 ,ןעֶליוִו ןייד ןּוהְמ ןעֶלאָז ייז יור תֹוׂשֲעַל
 .ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶר טיִמ פלש כ
 טאנ ןעְסייִונ ריִמ יונ ידזא נֶַדְוֶׁש הָמְּ
 טייֵקְניִטְלעוֶועֶג יִד םאָר טאָג רעֶזְנּוא
 זיא טְכאַמ רעֶד יל ריר "ראפ ןיִא
 טייֵקְראַטְׁש נּוא הָנּובְּי ,דְנאַה ןייַד ןיִא
 נּוא ופ ,דְנאַה עֶטְכעֶר :ןייד ןיִא זיִא
 ץֶלַא ףיוא גימְכְראַפ זיִא ןעֶמאַנ ןייד

 : : שיִנעָפעָשעְּ עָנייד
 ּביִג ְךיִד טעֶּב ְךיִא ףֶמֵעָל ָי! רֹובּק ןֵּת ןֵכְבּו

 ּביול ןייֵא ,קְלאָפ ןייַד ּוצ דֹובָּכ תיֹוא לכ דג ,טכְראָפ ןייַד נּוא יי
 ּוצ 8 4 8 (8"ע רווחמ)
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 םיִלֲחַיְמִל חָּפ ןֹוחְתַפּו ְּךיִׁשְרֹורְל הָבֹוט
 תַחיֵמְצּו ,ּףֶריִעְל ןֹוׂשְׁשְו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ךל
 ךֶחִׁשְמ ישי ֶבָל רנ תכירעו ,ְרְבִ דודל ןרק

 | ,ּוניְֵיְב הָרָהְמִּב

 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םיִרְׁשיִו ,ּוחְמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו
 הָעְׁשִרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץפקת הָתָלֹועְו ,ּוליִגְיהָנרְּב

 :ץֶרָאָה ןמ ןודָז תֶלֶׁשְמֶמ ריִבָעַת יִּכ הָלְכִּת ןָׁשֶעָּכ הָלְּב
 רַהְּב ,ְךיֶשֲעַמ לָּב לע ,ּךֶרֵבְל יי הֶּתַא ךולמתו

 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו ,ְּךֶדֹובְּכ ןְֵּׁשִמ ןֹויִצ
 םלועל יי ךולמָי ,.ףשרקס ירברב בּותְּכַּכ ףשדק

 ּוהָיּולְלַה רֹורָו רֹודָל ןויִצ ְךִיַהלֲא

 ט"ע שוריפ
 םונ ןייֵא נּוא רעֶטְכְראָפ עֶנייֵד ּוצ
 יחְִפּו ,רעֶמְׁשְראַפ עָנייִד ּוצ גְנּופאָה
 יִד וצ ליומ סאָד ןעֶנעֶפֲע גוא הש
 הָחְמֶׂש טיִמ הֶחְמִׂש .ריִד ּוצ ןעֶפאָה םאוָו
 ,דְנאַל ןייַד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ייז ּוד טְסְלאָז
 ,טאָמְׁש ןייַד ּוצ דייֵרְפ טיִמ ּוא יש
 ןּופ גְנּוצאָרְפְׁש ןייא | וא הפיס
 .רִוָר טְכעֶנְק ןייב ּוצ טְפאַׁשְרעֶה
 ןייִא ןעֶּטְכיִר ןֵהָא טְסְלאָז נּוא  תַּכיִנְעַ
 ןייד ישי ןּופ ןְהּוז םּוצ גְנּומְכייל רעֶד
 ;ךעֶג נוא רְלאַּב ייכנס ,ןָמָּבְלאַזיִנ
 ןילעונ םיקידצ יִד זַא נּוא ײיאדצ ןֵכָבּו

 ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ זַא ןְהעֶז
 גּוא ףיוָשיו ,ןֶעייֵרְפ .ְךיִז ייֵז ןעֶלעוֶו
 גיִטְסּול ןעֶלעוֶו עֶגיִטְראַּפ טְכעֶר יִר
 גְנאַזעֶג טיִמ םיִדיִסֲח יִד נוא ןייז

 . . א (8"ע רווחט)

 סאָד נוא 2 ןֶעייֵרְפ ףיז ןעֶלעוֶו
 רֶהיֵא ןעֶסיִלְׁש ּוצ טעוֶו טְכעֶר םּוא
 םייֵקְזייֵּב עֶצְנאַג םאָר נוא יִנְו .ליומ
 .ףיור ןייא יונ ןעֶרעוֶו טְנעֶל ראַפ טעוֶו
 רעֶר ןּופ ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא טְסעֶוֶו ּוד זַא
 טְסייֵה סאָד טייֵקְניִליוִוְמּוט יִד דֶרֶע
 ראָנ טְגנעֶרְ סאוָו עֶרָה רָצָי םעֶד

 : ;םֶטְבעֶלְׁש סאָר
 טְסעוֶו טאָג גד ןּוא הָח ְךולְמִתְו

 ראָג ףיוא ייצא ןעֶגיִנעֶק
 גְראַּב םעֶד ףיוא רג .קִרעוֶו ןייד

 ןוא טינץוייכוטעּור דובָּכ כןייַד יו ןֹויִצ ןופ
 .טאָטְׁש עֶגיִלייֵה ןייַד םִיַלָשּורִי ןיִא
 ,םיִלָהְּת ןיִא טייֵּמְׁש םֶע יוִו ױזַא בו
 ןעֶגיִניִק טעוֶו אּוח ורב טאָנ ו דולס
 טעֶונ ןויִצ ןופ טאָנ ןייד ניִייֵא ףיוא

 = שנונש 4
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 בּותְּכּכ .ּךיֶרָעְלַּבִמ ַהֹולֲא ןיִאְו ,ּךֵמֶׁש אָרֹונְוהֶּתַא ׁשֹודָק
 שדקנ שודקה לֵאָהְו ,טָּפְׁשִמַּב תואָבְצ יי ּהַּבני
 ;שודקה ךלמה .ָיי הֶּתַא ְךורָּב :הָקְדְצִּב

 םיִמַעָה לָּכִמ ּונֵּתְרַהְב הָּתַא
 , תונושלה | לָכִמ

 ונתממורו ,ּונָּב תיִצְְו ונְתוא ָּתְבַהָא ,
 ונּכ לַמ ונָתְבְרְקו .ךיֶתֹוְצְִּב ּונָתְׁשַרְקְ

 : תאר ןק ונילע ׁשֹודְקַהְו לֹודָנַה ףֶמֶׁשְו , ְךֶתָדֹובֲעַל

 ָשּורְִלהָק ָּנשַה יי םוי תֶא הָבָהַאָּב ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ןֵּתִּתַ
 הָחיִלְסְלְו הָליִחְמִל .הֶזַה םיִרּפַּכַה וי תאו הָחּומִלְו | =
 ארקמ הָנְחְַּב יי ,ּוניתונוע לָּכ תֶא וב לֶחְמִלְו ,הֶרָּפַכְלִג

 ;םִיָרְצִמ תַאיציִל רָכְז ,שָדק
 רָכָז רַקִָּיְו עַמֶׁשִיְו הָצְרִיְו הָאָרְיְו עיִגיִו אֹבָיְו הָלֲעַי ,ּוניֵתֹובָא יֵהְלאַו ּוניֵהלֲא

 ט"ע שוריפ

 מבול הני ,ןעֶמְריִּבעֶג עָלַא וצ ןעֶגיִניִק
 ; םאָנ

 ןייד נא גיִלייֵה טְסיִּב ּוד חָּזִא שודק
 גּוא יאו .גיִמְכְראָפ זיִא ןעֶמאָנ

 טאָג ןייק ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא סֶע
 טייֵמְׁש םָע יוִו ױזַא כוח , ריד ץוח
 אוה ְךּורָּב טאָנ נוא חג , ןעֶּביִרְׂשעֶג

 טַּפְׁשִמ ןיא ןֶּביֹוהְרעֶד ןעֶראוָועֶג זיִא
 טאָג רעֶניִלייֵה רעֶד גוא שורקמ לס
 הקדצ יד טיִמ ןעֶראוָועֶג טֶניָלייַתְעְג זיִא
 .טְלעוֶו יִד ראָג וצ םּוהָמ רע םאוָו
 רעֶגיִלייֵה רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּבולעֶג רָב

 9 : ןונ ןיק

 תַעַׁשְּב זנּוא טְסאָה טאָנ ּוד יילְוַּכ הָּתַא
 ןופ ןעֶביִלְקעֶגְמיֹוא םִיַרְצִמ תֵאיִצְי

 טְלאָמְסְנעֶר ןעֶנעֶז סאוָו רעֶקְלעֶפ עלא
 זנּוא 'טְמאָה וד ּוגְּי כס , ןעֶזעוֶועֶג
 זָנּוא ןיִא טְמאָה וד נּוא ןעֶמיִקעֶּב ביל

 4 8 (ט"ע רוותט)

 ןעֶּביֹוהְרעֶד זְנּוא טְסאָה נא טְגיִליוִועֶּב
 סאוָו ןעֶכאַרְּפְׁש נּוא תונושל עֶלַא ןּופ
 גוא ,טעֶרעֶג לאָמְטְסְנעֶד טאָה ןעֶמ
 תוָצְמ עֶנייַד טיִמ טְניִלייֵהעֶג זנוא טְסאָה
 זְנּוא טְסאָה ניִניִק רעֶזְנּוא טאָנ ּוד 'נוא
 גוא טסניד ןייד וצ ןעֶנְהעֶנעֶג טְכאַמעֶג
 ןעֶמאָנו ןעֶגיִלייֵה נוא ןעֶטְרעֶּפְכ ַאעֶג ןייד

 : ןעַפּורעֶג זְנּוא ףיוא ּוטְסאָה
 טאָג רעֶזְנּוא טאָנ וד נוא יל תת

 ביל טיִמ ןעֶּבעֶגעֶג זְנּוא טְסאָה
 .ְרעֶּפ ןופ גאמ םעֶד װי תֶא ,ְפאַש
 וצ ,הָחיִלְס ַא ּוצ ,הָּליִחְמ וצ .,גנּוּבעֶנ
 םעֶד ןיִא ןייז ּוצ לָחומ נּוא ,הָרּפַּבַא
 רעֶד יט , דֶניִז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא גאָט
 רעֶגיִלייֵהַא ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו גאָט
 זַא גְנּוקְנעֶדְנַא ןייא זיִא רֶע יו , גאָמ
 ןופ ןעֶגְנאַגעֶג םיורא ןעֶנעֶז ריִמ

 , ; םִיַרְצִמ

 וניהלא 6
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 ןּורְבִזְו ,ּונֵנֹורְקִפּו ּונֵנֹורְכִ

 רופכ םוי ליל בירעמ
 ,ףֶדֶכֵע רִוָד ןָּב ַחיִׁשָמ ןֹורְכִו , ּוניִתֹוכֲא

 תָטיִלְפִל נפל , לֵאָרְׂשִי תיֵּב ְךֶמַע לַּכ ןֹורְכְזְו ,ףשדק ריִצ םִיַלָשּורַי ןּורְכְזְו
 נֵרכְז ,הָּזַה םיִרּּפִּכַה םֹויִּ םֹולָשְלּו םייַחל , םיִמָחְרְלּו רֶסֶהֶלּו מ ,הָבֹוטְל

 5 םייתל וב ּונֵעיִׁשֹוהְו ,הָכָרְבִל וב גנָדְקַפּ . .הָבּומְל רב

 ,ּוניֵגיֵע ְךיֶלֵא יִּכ ,ּונֵעיִׁשֹוהְו ונילע םֵחַרְו , ּונֵנָחְו םוח םיִמֲחַרְו הָעּושְי רַבְדַבְ
 ; הָּתִא םּוחַרְ ןּונַח ְךֶלֶמ לא יִּכ

 תָּבַׁשֲה יי םויִּב ּוניתונועל לחמ ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניָהְלֶא
 ּוניֵעְׁשִּפ רֵבֲעַהְו הָחְמ ,הָזַה .םיִרּפַּכַה (םויָבּו הֶזַה

 הָחֹומ אוה יִכֹנָא יכנא , רּומָאַּכ , ְךיניֵע דָנְנִמ וניתאטחן
 בַעְב יתיחמ ,רַמֲאָנְ ;רֹוּכזֶא אל ְךיֶתאֹטַחְו יִנֲעַמְל ְךֶעָׁשְפ

 ו ופה ומ ומ

 ט"ע שוריפ

 נוא םאָנ רעֶזְנּוא ּוייתֹוכֶא יטלאז ןניהלא
 ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ םאָנ

 ,ןעֶמּוק לאָז סֶע נא ,ןיינפיוא לאָז סָע
 לאָז סַע נא ,ןעֶבייֵרְג לאָז סע גּוא
 ןערעוו לאָז םִע נּוא , ְהעֶזעֶג ןעֶרעוֶו
 יִעָּב ןעֶרעוֶו לאָז םִע ןּוא , טְניִליוִועֶּב
 רעֶד ןעֶרעוֶו לאָז סֶע נּוא ,ןעֶליופ
 רעֶזְנּוא נּוא ׁשיִנעֶבעֶרעֶג רעֶזְנּוא טְנאַמ
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ ׁשיִנְכעֶרעֶג נּוא גְנּולעֶפעֶּב
 חיִׁשָמ ןופ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג גוא ןעֶרעֶטְלֶע
 נוא ,דָוָד טְכעֶנְק ןייד ןּופ ןְהּוז רעֶד
 טאַמְׂש רער ןופ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג סאָד
 סאָד נוא טאָטְׁש עֶגיִלייֵה יִד םיַלָׁשּורְי
 לֵאְרְׂשִי קְלאָפ .ןייד ןּופ שיִנעֶבעֶרעֶג
 ּוצ , ניט םונא ּוצ ,ריִד ראַּפ
 ּוצ נּוא ,דאָנעֶג ּוצ ,טייקְגיִלעֶזְטייֵל
 ,ריִרָפ ּוצ ,ןעֶּבעֶל וצ ,טייקְמעְראַּבְרעֶד
 ,רוּפָּכ םוי ןּופ גאַט םעֶד ןיִא םֹויְ
 ןיִא ,טאָג .רעֶזְנּוא זנוא קְנעֶרעֶג יגר
 זָנּוא לְהעפעֶּב נוא ןעֶמּוג ּוצ גאָט םעֶד
 ףֶלעָה וא גְנּוׁשְטְנעֶּב וצ גאָט םעֶד ן ןיִא

 וּוא ינדבי ,ןעֶּבעֶל וצ גאָט םעֶר ןיִא זנוא |
 4 א (ט"ע ףווחט)

 םעֶראַּבְרעֶד תֹונָמֲחַר נּוא ףֶליִה טיִמ
 םיִראַּבְרעֶד גּוא זְנּוא גיִלעֶזְטייַל נּוא ְךיִז
 .םּוראוָו ,זָנּוא ףֶלעָה גּוא זנּוא רעֶּביִא ְךיִז
 םּוראוָו ,ןעֶגיֹוא עֶרעֶזְנּוא ןעֶפאָה ריִד ּוצ
 ןייֵא גּוא רעֶגיִלעֶזְמייַל ןייֵא טְסיִּב ּוד

 ;טאָנ רעֶניִמְראַּבְרעֶר
 ןיִא טאַנ רעֶזְנּוא ּניֵתֹובֲא יהא ּוניֵהלֶא

 .ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּא ןופ טאָנ
 .עֶרעֶזנּוא לחומ ייֵז | ּוניֵתֹונֹוֲעַל לֹוחְמ

 סאָוָו גאָט ןעֶניִמְנייַה םעֶד ןיִא תֹוריֵבֲע
 .גֵנּוּבעֶג ראפ ןּופ גאָט ןייֵא זיִא רֶע
 קעֶוַא ףאמ נּוא ּפָא קעמ .רגצה] חַחְט
 עֶנייַר ןּופ תוריבע עֶרעֶזְנּוא ןעֶהיִלְפ
 יי ןּוהמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ןעֶניֹוא
 יִד ייֵס תאָטַח ןעֶסייֵה ייֵז סאוָו גְנוׁשַּב
 סאוָו ריִזֵמ ב ןָעּוהְט ריִמ סאוָו תוריֵבֲע
 סֶע יונ ױזַא רע , ןוע ןעֶמייֵה יז
 ןיִקעֶמ פא לעוֶו ךיא ןָּביִרֶׁשיִנ םיימש
 םיִעָׂשֶּפ ןעֶסייֵה םאוָו תֹוריֵבַע עֶנייֵד
 לעוו םיִעְכֲתָל טּוהְט ךעֶמ םאוָו ּונייַהְר
 ןעֶנעוֶו טעְניימ ןופ ןיִקעֶמ פא ְךיִא
 ירא טְסּוהְמ ּוד םאָוְו דְניִז עֶנייַד ווא

 ןע תן 6
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 ,רַמֲאָנְו :ְךיִּתְלַאְנ יִּכ ילא הבוש ,ךיִתאטח ןָנֶעָכְו ְךיֶעָׁשָּפ
 םכיתאטח לֹּכִמ ,םָכְתִא רָקְטל םָכיֵלֲע רֵּפַכְי הָזַה םויב יִּכ
 ונשדמ (ּונֵתָחּונְמִב הָצְר וניֵתֹובֲא יהלאְו וניֵהלָא תבשל) :ורחטת י יי ינפל

 ונחמשו ,ּךֶבּוטִמ ונֲעְִּׂש .ּךֶהְרֹותְּבּונְקְלַח ןֵתְוְךיֶתֹוְִמְּב
 0: תַּבַש ןוצְרְבּ הָבֲהַאְּב ּוניֵהֹלֶא ַײ לי תבשל) ,ךָתֶעּוׁשיִּב
 יִּכ ,תָמֲאָּב ְּךֶדֶבֶעְל ּונֵּבִל רֶהֵמְוּמִ ישר לֵב חוניו
 ,רודו רוד לָכְּב ןּורְׁשִי יטבשל ןלָחמו לֵאָרְׂשִיְל ןָחְלְס הָּתִא
 ָךּורָּב .הָּתֶא אָלָא ַחֵלֹוסְו לֵחֹומ ְךֶלֶמ ונָל ןיא ְךיֶדָעְלַּבִמּו
 תיֵּב ֹומַע תֹונועַלוּויֵתֹונֲֹעַל ַחֵלֹוסְו לֵחֹומ ְךֶלֶמ ,יי התא
 לַע ְךֶלֶמ , הָנָׁשְו הָנָׁש לֵכְּב וניתומשא ריִבֲעַמּו , לארשי
 ;םיִרפִּכַה םויָו לֵאָרְׂשִי ף תש יי* שָדְקִמ ץֶרָאָה ל

 תא בֵׁשָהְ ,םֶתָלִפְתִבּו לֵאָרְׂשִי ְךְמַעִּב וניֵהלֲא יי הָבְר
 םֶתָלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי ישאו ,ָּךַתיִּב ריִבְדְל הָדֹובֲעָה

 ו ירא

 ט"ע שוריפ
 ,ןעֶקְנעֶרעֶג טְׁשיִנ ְךיִא לעו] ןעֶרעֶג
 ךיִא טייֵמְׁש קּוסָּפ ןייֵא ְךאָנ גּוא פא
 ןעקְלאָו יא יו ןיִקעֶמ פַא לעוֶו
 ןעֶקְלאוָו ןייֵא יונ גוא ייֵמְסּומ עֶנייַד
 ריִמ ּוצ רעֶדיוִו רקעק ,םיִאָּמֶח עיד
 ןיִא ,ןעֶזייֵלְסיֹוא ְךיִד לעוֶו ְךיִא | ןעֶד
 ןעֶגיִטְנייַה ןעֶד טייֵטְׁש קּוסָּפ ןייא ְךאָנ
 ןייז רֵּפַכִמ לֹודָנ ןהּכ רעֶד םעוֶו גאַמ
 ראַפ ךייַא | ןעֶבאַמ וצ ןייֵר ךייא ףיוא
 גיִלייֵה ונשלח ,ןייֵר ןייז לא ריִא טאָנ
 רָזְנּוא .ּביִג נוא תֹוָצַמ עֶגייֵד טיִמ זנּוא
 ןופ זְנּוא גיִּטעֶז ,הָרוּת ןייַד ןיִא לייֵמ
 יִמ זָנּוא ייִרָפ רעֶד נוא טייֵקְמּוג ןייד
 לחומ טְסיִּב ּוד ןעֶד הפ יל .ףליֵה ןייַד
 נּוא ,טֶריִּבעֶג עֶלַא ןיִא לֵאָרָׂשִי יד וצ
 ױזַא טְשיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ריִד רעֶדְנּוז
 .ןייז לָחומ זְגּוא לאָז רֶע גיִנעֶק ןײא

 8 (ט"ע רווחמ)

 רעֶד טאָג ור טְסיִּב טְּביױלעֶג הפפ וב
 ראפ נוא  לחומ זנּוא זיִא סאוָו גיִנעֶק
 זיא נוא תֹוריֵבע עֶרעֶזְנּוא וצ טֶּביִג
 יִד קְלאַּפ ןייַז ןופ תוריבע יד פחומ
 ןעֶרהאָפ רעֶּביִא טְכאַמ גּוא לֵאָרְׂשִי
 ןייֵא זיִא רָע רֶהאָי עֶלַא רָלּוש רעֶזנּוא
 רֶע טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד םי ןא גיִנעַק
 גאָט םעֶד נּוא לֵאָרְׂשִי יִד טֶניִלייֵה

 ;גְנֹוּבעֶג ראַפ ןופ
 ְךאָד ּבאָה טאָג רעֶזְנּוא טאָג ו הָצְר

 ןייד ןיִא ןעֶלעֶפעֶג ליואוו ןיֵא
 הָּלִפְּת רֶעייֵז ןיִא נגא לֶאְרְשַי קלאפ
 םוצ הָרובַע יד ןעְרעְקִמּוא ךאַמ וא
 נוא , שָרקַמַה תיֵּב ןייֵד ןופ ׁשעֶלאָפ
 רֶעייֵז וא לֵאָרְׂשִי יִד ןופ תֹונַּבְרָק יד
 ןייַז לבקמ לאַמְטְסְנעֶד ּוטְסעֹוֶו הָלְפְּת
 ןּופ הָרובע יד נא עליו עמ טיִמ
 ומר 6



 רופכ םוי ליל בירעמ 56
 תרֹובֲע .,ריִמְּת ןֹוצָרָל יִהְתּו ,ןֹוצָרְב לֵּכַקְת הָבָהַאְ

 זדֵמַע לֵאָרְׂשִי =
 יי הֶּתַא א ְךּורָּב :םיִמָחְְּב ןויִצְל ּךְבּושְב ּוניִניַע הָנּזחַתְ

 ויצק ותָניִכְׁש ריִזֲַמַ

 רֵַּמְנּו ₪ הָונ ,רֹודָו רורל אוה הָּתַא 1 ןגמ ניי רּוצ |
 ףיסנ לַעְו ְךֶל תֹודּוקִּפַה ּוניֵתֹומְׁשָנ לַעְו ריב .םיִרּוסְמַה ונייח לע ףָתָלֲהְּת

 - םִיָרֲהִצְו רֶקֹוֿבָו ברע תַע לֶכָּבׁש ְךיֶתֹובֹוטְו ףיֶתֹואָלְפַנ .לַעְו ּונָמֶע םוי לֶבְּבָש
 עמ יָת ומת אל ב םֵחַרְמַהְו ,ףיממב לכ אל ִּכ בוטה

 ;ךֶל וניוק

 +דַעְו םָלּועְל , דיִמֵּת נּכְלַמ ףמש ,םַמורְתִיְ ְךַרֵּבְתִי םֶלּכ לַעְו

 !ףָתיִרְב ינּב לַּכ ,םיִבֹומ םייַחְל בותְכּו

 ט"ע שוריפ

 ןייז ריִמָּת טעוֶו לֵאָרְׂשִי קֶלאָפ ןייב
 : ןעֶליוִו ןעֶמּוג טיִמ ןעֶמּונעֶגְנָא

 ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא נּוא +יגינ הָניִזֲחָתְו
 טְסעוֶו ּוד זַא ןעֶהעֶז ןעֶלאָז

 .ְךעֶד טיִמ ןויצ ןייק ןעֶרעֶקְמּוא ףיז
 וד טְסיִּב טְּביֹולעֶג זיי , טייֵקְמעֶראַּב
 הָניִבְׁש ןייַז םּוא טרעק אָד רעֶד .טאָנ

 : : ןויצ ייק

 ּוד סאָד ריד ןעֶקְנאַד ריִמ וא םיָדֹומ
 נוא טאָג רעֶזְנּוא טאָנ טְסיִּב

 ּוצ ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא .ןופ מאָנ רעֶד
 ןּופ רעֶקְראַטְׁש רעד טְסיֵּב גד ,גיִּביֵא
 ןופ רעֶציׁשעּב רעֶד ,ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא

 ןעקנאד ריד ןעֶלעוֶו ריִמ ,ףֶליֵה רעֶזְנּוא
 ןּופ ןעֶלייֵצְרעֶר ביול ןייד ןעֶלעוֶו נוא
 ןעֶנעוֶו ןופ ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רוד ןייֵא
 :עֶגְרעֶּביִא זיא םאוָו ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא
 ןופ נּוא ,דְנאַה ןייד ןיִא טְרעֶּפְמנֶע
 ןעֶרעוֶו ייֵז סו תֹומָׁשְנעֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו

 + א (8"ע רווחמ)

 יןעֶטְלאַהעֶּב דְנאַה ןייד ןיִא טְכאַנ עֶלַא
 רד סאוָו םיִסָנ עֶנייֵד ןעֶגעוֶו ןּופ נוא
 ףיוא נּוא ,זָנּוא טיִמ גאָט עֶלַא טְסּוהט
 :טייקמונ עֶנייִד נוא רעֶרְנּואוו עיד
 בוא דְנעֶבָא טייַצ עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו
 רעֶטּוג ּוד ,גאמ ןעֶטיִמ נּוא ןעֶגְראַמ
 ןעֶּבאַה טייֵקְמיִראַּבְרעֶד עֶנייֵד סָד טאָנ
 ירעֶגיִמְראַּבְרעֶד וד נּוא טיָנ דְנָע ןייק
 רז ] ןעֶזאָל םיִדָסֲח עֶנייַד סאָד טאָנ

 ְןעֶפאָה ניִּבייֵא ןופ ,םיוא טיִנ לאַמ ןייק
 : ריִד גצ ריִמ

 לאָז ןעֶכאַז עָלַא ףיוא נוא ֶלָּב לַעְו
 ןעֶרעוֶו טְּבייַהְרעֶד גוא טְּביולעֶג

 ביִדְנעֶטְׁש גיִניֵק רעֶזְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייד
 : 1ניִּבייֵא צה

 טּונ א ּוצ ןָא ּבייִרָש נּוא פיס? בֹותָכּו
 יד ןּופ רעֶדְניִק עֶלַא ןעֶּבעֶל

 .תתָרֹוּכ ייֵז טיִמ טְסאָה ּוד סאוָו , תֹובָא

 : ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב
 "כו 8
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 לֵאָה ,תֶמֲאַּב ְּךְמִׁש תֶא ּולְלַהיִו ,הָלָס ךודוי םיִיַחַה לכו
 ךמש בוטה ,יי התא ְךּורְּב ;הָלָס ּונֲתְרְזְָו ּונֵתְעּוׁשְי

 : תודוהל הָאָנ ְּךֶלֹ

 אוה הָּתַא ִכ םלועל םיִׂשָת ְךְמַע לֶאְרַשו לַע בֶר םולש
 הֵרָבְל ְךיֶניֵעְּב בוטו .םולשה לָכְל ןודא ךֶלֶמ
 ְּדָמֹולְׁשִּב הֵעְׁש לֶכְבו תַע לֵכְּב לֵאָרְׂשִי ךמע תֶא

 ונחנא ,ףינפל בתכגו רכזנ ,הָבומ הסנרפו ,םולָשְו הָכָרְּב ,,םִָײַח רֵפַסְּב
 | ;םולָשְלּו םיִבֹוט םיוחל , לארי תיֵּב ְךֶמַע ל

 :םולַשַה הֶׂשֹוע ,ַי הָּתַא ְךּורָּב
 { יִלֲאגְו ירוצ יָי ,ְךיֶנָפְל יִּבל ןֹויְגָהְו ,יִּפ יִרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִנ

 ,ונֲתְלַפְּת ְךיֶנָפְל אבּת (אָנֲא אינ) ,ֹוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ניֵהלֲא
 יֵׁשְק םיִנָפ יזע ונא ןיאש ! ונֲתָנְחִּתִמ םֶלַעְתִּת לאו

 ם"ע שוריפ
 ףיר ןוהט ןעֶּבעֶל אָד יִד וא טַײסס לכו

 ןויד ןעֶּביֹול נוא ןעֶּביֹול גיִּבייֵא

 טאָנ רעֶד טְסיִּב ּוד ,תָמָא טיִמ ןעֶמאָנ
 טְּביֹולעֶג ךּורְּב ,ָךיֶּבייֵא ליה רעֶזְנּוא ןופ =

 םוג זיִא ןעֶמאָנ ןייב סאָד טאָג ּוטְסיִּב
 .ןייֵׁש זיִא ריִד ּוצ נוא תורוה הָאָנ ל

 : ןעֶּביול ּוצ
 ףיוא ּוטְסְלאָז דיִרְפ לֶהיִפ 52 םולָש

 ּוצ ןּוהָמ לֵאָרׂשִי קְלאַפ ןייד
 ןייא ,ְךֶלֶמ א טְסיִּב : ןעֶד ,טייֵקְניִּבייֵא
 וא םַע גוא דיִרָּפ עֶלַא רעֶּביִא רעָה
 ןעָשְטְנעֶּב וצ ןעְגיוא עֶנייֵד ןיִא טּוג
 עֶלא נוא םייצ עֶלַא לֵאָרְׂשִי קֶלאַּפ ןייב

 ; ריִרָפ ןייד טיִמ הש
 ,ןעֶּבעֶל םעד ןופ ְךּוּב ןיִא פי רָפַמְּב

 עָמּונ גּוא ,ריִרְפ נּוא גְנּוׁשְטְנעֶּג
 4 1 (ט"ע רווחמ)

 .נָא ןוא טְכאַדעֶג ריִמ ןעֶלאָז הָסְנרפ
 ריִמ ,ריִד ראפ ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג
 דָנּוזעֶג-זיוה סאָד קְלאָפ ץְנאַג ןייר וא
 ,דיִרְּפ וצ נּוא עב ןעֶטּוג ּוצ לֵאָרׂשִ
 אָד רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב טְּביולעֶג גרב

 ; ריָרְפ םעֶד טְכאַמ

 הפה רעזנוא ריִד ראַּפ ופ ןעֶמּוק
 ןּופ ןעֶליֹוהְרעֶּפ טיִנ ְךיִז טְסְלאָז גּוא
 טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶר ,טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא
 ןעֶמְראַה ריִמ נּוא רעימיִנּפ תּוזע ןייק
 ןעֶנאַז טיִנ ןעֶנאָק ריִמ , ןעקא םעֶר טינ
 עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג נוא טאָנ ריִד ראפ
 גוא םיקירצ ןעֶנעֶז ריִמ ,ןעֶרעֶטְלֶע
 .ריִמ ריי טְגיִדְניִזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ

 +טְניִרְניִזעֶג אָי ןעֶּבאָה
 וגמשא 9
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 םיקידצ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאֵנ ּוניֵהֹלא יי ּךיֶנְפְל רמול ,ףֶרֹוע
 :ּונאָמִח ּוניֵתֹובֲאַו נְחַנֲא לָבָא ,ּונאָטֶח אֹלְו ּונְחַנֲא |
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 ,ּוניֵעָּת , ונָבַעִּ .ּונתַהש ? רעב ףרוע ונישק | ,רגררצ ',ּונעַׁשָפ ,ּוניוֲע
 ; ּונֲעָּתְעִּת

 אָּבַה ַּכ לַע קירצ הָּתַאְו , ּונָל הֵוָׂש אלו םיִבֹומַה ףיִטָּפְׁשִמַמּו ְףיֶתֹוְצִמִמ ונס
  ּונְעֶׁשְרַה ונחנאנ ,ָתיִׂשָע תֶמָא יִּכ ,ּוניֵלָע ₪ =

 אלה םִִקָׁש ןֵבׁש ףיִנְָל רֶּפַמְנ הַמּו ,םורָמ בֵׁשֹוי ףיֶנָפִל רמאנ חַמ
 ;ַעֵרֹוי הָּתַא תולְגנַהְו תֹורָּתְסִנַח לַּכ

 ו וה ו רומה
 עי 6,664

 ט"ע שוריפ
 ריִמּודּנ ,טְגיִרְלּוׁשעֶג ןְּבאָה ריִמ ּונְמַׁשָא

 ריִמ וז ,טְׁשְלעֶּפעֶג ןעֶּבאָה

 עֶּבאָה ריִמ יזיי גד ,שלִָעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה ריִמ ינינפ ,דייֵרעֶרְהעֶל טעֶרעֶנ

 .געוֶו ןעֶמְכעֶר םעֶד טְמיִרְק רעֶפ
 ריִמ ויזנ ,טְגיִדְלּוׁשיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ונצשרה]
 ,גְנּוליוִוְמּומ תֹוריִבֲע ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה
 נפ ,.טְּביֹורעֶג ןעֶּבאָה ריִמ  ּונְסמָח
 טיִמ טַפעֶהעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ יאש
 ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ עֶר ּונְצעָ ,טייק ְשְלאַפ
 ריִמ כג ,ם'מבעְלְש טיִמ ןעֶמאְרעֶּ
 ןעֶּבאָה ריִמ וצל ,טְנאָזעֶג ןעֶגיִל ןעֶּכאָה
 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ יידמ , טעֶּפְׁשעֶנ
 ןעֶּבאָה ריִמ ּייצּנ , םיִעְכַהָל תוריֵבֲע
 ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ יה . טְנעֶרעֶצְרעֶר
 . געוֶו ןעֶמְכעֶר םעֶד ןּופ טְרעֶקעֶגְּפָא
 ריִמ ּנְׁשְ ,טְמיִרְקְרעֶּפ ןעֶּבאָה ריִמ ויייצ
 ,גנּוליוִוְמּומ תוריבע ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה
 ונישק .טְניִרייִלעֶּב ןעֶּבאָה ריִמ יו
 ,ןיִקַא רעֶזְנּוא טְראַהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ור
 טיִמ תוריבע ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ונְנשנ

 % (ט"ע רוזחמ) -

 ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה ריִמ יאש .תועשר
 .עֶג טְניִרְריוִוְמּואְרעֶּפ ןעֶנעֶז ריִמ נְבַָּ
 ,טְריֵאְרעֶּפ ןעֶּבאָה ריִמ ייפ , ןעֶראוָו
 ןעֶראָועֶג ריִמ ןעֶנעֶז םּורעֶר ייל

 ; טְריִאְרעֶפ

 טְרעֶקעֶנְּפָא ןעֶּבאָה ריִמ יויפיצטס ּונְרַס
 עֶנייַר ןּופ נּוא תֹוָצַמ עֶנייַד ןּופ

 ןעֶבייֵלְנ ןייק זיִא סֶע נוא ,מ ְכעֶרעֶגעֶטּוג
 רעֶּביִא טְכעֶרעֶג טְסיִּב וד גּוא ,זָנּוא וצ
 שו ,זָנּוא של .טמּוק סאוָו } םעֶלַ

 : ; גירלוש

 ראפ ןעֶנאָז ריִמ ןעֶלאָז סאוָו יפי: הַמ
 ןיִא טְציִז אָד רעֶד ,םאָנ ריִד

 רעֶד ריִמ ןעֶלאָז סאוָו נוא ,לעֶמיִה

 ןיִא טָעּור סאו ריִד ראַפ ןעֶלייֵצ
 ראַפ ,"םיִקָחְׂש. טסייח סאוָו לעֶמיִה
 נוא ןעֶכאַז עֶנעֶגְראָּבְראַפ עלא ראוָו
 ּור טְסייֵו ןעֶכאַ עֶטְסעֶלְּפְטִנַא יד

 ;ליואוו
 התא 16
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 התא :יִח לָּכ ירְתְס תֹומּולֲעַתְו ,םֶלֹוע יִזָר עדוי הָּתַא

 רֶבָד ןיֵא בלו תֹויָלְּכ ןחובו ןֶמָב יֵרְדַח לָּכ ׂשֵפֹוח
 ןוצָר יִהְי ןֵכְבּו :ךיניע דננמ רֶּתְסִנ ןיִאְו ָךֶמִמ םֶלֶעָג
 לֵּכ לַע ונָל חֶלֶסִּתְׁש , וניתובא יחלאְו וניֵהלֶא וי ךינפלמ
 לַע ונל רֵּתַכְתּו , וניֵתֹונֹוֲע לכ לע ונָל לֶחְמִתְו , וניתאמח

 ;ּוניֵעְׁשִּפ לֵּב

 דיל ונאטָחֶש אָמַח לעְו ל ְךיֶנָפְל ּונאַמָהָׁש אָמַח לַע
 םִיָתָפְׂש יּוטְבֶּב ןֹוצָרְבּ
 יולְנב ד ךיִנָפְל ונאָטַחָש אטח לַע | יל ונאטַחש אָטָח לע]

 : תורְע + בלה ְץּומאְּב
 הל ונאָמַהֶׁש אָטַח לעְו | יִלְבּב ךיִנָפְל ּונאָמְמָש אָטֵח לַע

 : רָתָסַבּו יּולָנִּב 1 תַעָד
----"7 

== 

 ט"ע שוריפ
 עֶנעֶגְראַּבְראַפ יד טסייוו ּוד 3" הָּתַא

 ךיוא ,טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶכאַז
 סאוָו ץלא ןופ גנּוליֹוהְראַפ יִד ּוטְסייוֵו
 עֶלַא טֶסְכּוז ןד שפחה הֶּתַא ,טֶּבעֶל
 טְסְבּורְּפ ּוד ךיוּב םעֶד ןּופ ןעֶרעֶמאַג
 ןופ גּוא ןעֶריִנ יד ןופ ןעֶקְנאַדעֶג יד
 ןייק אָד טיָנ זיִא םֶע נּוא ןעֶצְראַה םעֶד
 ןיִא םֶע "נּוא ריִד ראַפ ןופ גנּליוהַרַעָּפ
 ענייד ןעֶגעֶק גְנּונְראַּבְראַפ ןייֵק אָד םיִג
 רעֶד ןייז לאָז םּורעֶד וג . ןעֶגיוא
 טאָג נוא טאָג רעֶזנּוא ריִד ראפ ןעֶליוִ
 טְסְלאָז וד זַא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ
 נוא םיִאָמֲת 2% יא ןייז רֶּמַָמ

45 6* 89 

 : ;םיִעָׁשְּפ עֶרעֶזְנּוא
 ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו דֶניִז יד ףיוא יל לע

 ,םָנוא טיִמ ריִד ראפ טְניִדְניִנעֶג;
 4 א (ט"ע רווחמ)

 יד ףיוא נוא ,ןעֶליוִו ןעֶמיִמ רעֶדָא
 ראפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דְניִז
 ףיוא , ןעֶצְראַה ןעקראמש טיִמ ריד
 טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו דֶניִז יד
 ףיוא נוא ,טפאַש ןעֶסיוִו ןָא "ריד ראפ
 טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו דניז יד
 יִד ןופ דייר יִד םיִמ ריִד ראפ
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דְניִז יד ףיוא .ןעֶצְפעֶל
 סאוָו םעֶד טיִמ ריִד ראפ טְגיִדְניִזעֶג
 ,הָוְרָע ןייא ייּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא נּוא
 סאוָו דֶנִיָז טיִמ ריִד ראַפ טְגיִדְניִזעֶג
 ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶג ךילְראַּב ןעֶּפַא ןעֶנעֶז
 ןּוהְּטעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו םאָד נּוא
 סאָוָו דניז יד ףיֹוא ,שיִנעֶגְראַּבְראַפ ןיִא
 טיִמ ריִד ראפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 יִתאֵהְקָלאַש טיִמ רעֶרָא טְּפאַׁשְנעֶסיוִו
 ףיִמ סאוָו דְניִז יִד פיוא נּוא , טייֵקְניִמ

 ןעּבָאה 11



00 

 תַעַרְּב ְּךיֶנָפְל ונאָטְחֶש אטח לע
 1 | הָמְרִמְבּו
 ךיֶנפֶל ונאטחש אטח לַעְו

 : הָּפ רּוּבִדְּב

 תֵאָנוְּביֶנָפְלּנאָטְהֶׁשאִטַח לע
 : ער
 ףינפל ּונאַטָחֶׁש אֵמָח לַעְו

 : בֶּלַה רּוהְרַהְּב
 תַריִעְוִּב ךיֶנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָטַח לַע

 : תּונְז

 רופכ םוי ליל בירעמ
 נפ ּונאַמָחֶׁש אָמָח לֵעְו

 הָנְגְׁשִבּ ןֹודִָּב
 וחי ףינפל נאָמַחָׁש אטח לע

 ; דִי

 ל ונאָטְתחָש אטַח לע
 םשה 5ו5חב

 ונאטתש אֵמַח לע
 םיִתָפְׂש תֵאְמְטְּב

 = ונאָמַחְׁש אָמָח לַעְו

 הפ תושפטב

 א

 רצ ךיָנָפָל ונאָטהַׁש אֵמָח לַע ְךיֶנָפְל ונאָטְחָש אמַה לַעְו

 : הָּפ יּודְוַּב

 לולב ונפל ונאָטָחָש אָטַח לַע
 םיִרֹומּ םיִרֹוה

 ערה
 ו ּונאָטָהָׁש אָטָח לע

 1 .םיִעָדֹוי אלו םיִעְרֹויִּ

 ּנָל ֶפַּכ ,ונָל לַחֶמ ,ּונָל הל תֹוחיִלְס הלא םֶלֶּכ לַעְו

 ט"ע שוריפ

 םעֶד טיִמ ריר ראַפ טְניִרְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דני יִד ףיוא . ליזמ
 םעֶר ןעֶראַנ טיִמ ריִד ראַפ טְניִדְניִזעֶג
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא נּוא .ןעֶלעֶזעֶג
 יִמ ריִד ראפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 דְניִז יד ףיוא .ץֶראַה ןּופ גְנּוטְכאַרְמ
 ריִד ראַפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאו
 ףיוא גוא . תּונְז ןופ גְנּוגיִמעֶטעֶּב טיִמ
 טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דֶניִז יִד
 .ליומ םעֶר ןופ ןעֶנעֶקעֶּב טיִמ ריִד ראַפ
 .עֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דְניִז יִך ףיוא
 רעֶדָא גיִליוִוְמּומ טיִמ ריִד ראַפ טְגיִדְניִז

 ןעֶרעֶגְמּוא סאוָו דְניִז יִד ףיוא .נוא .
 טיִמ ריִד ראַפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 ףיוא ,רעֶרעֶל נוא ןעֶרעֶטְלֶע ןייַז הָזַבְמ

 טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דניז יִר
 8 | (ט"ק רווחמ)

 םיִנאָנ ןעֶבעוֶוְׁשְרעֶּפ טיִמ ריר ראפ
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא נּוא . ןעֶמאָנ
 ּפיִמ ריִד ראַפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 םאָוו דני יד ףיוא . דְנאַה רעֶקְראַטְׂש
 טיִמ ריִד ראַפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 רֶניִז יִר ףיוא גוא . ןעֶצפעֶל עֶנייֵרְמּוא
 ריִד ראַפ טְניִרְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו
 ףיוא .ליומ םַעְר ןּופ טייֵקְׁשיִראַנ טיִמ
 ּוְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה רימ סאוָו דֶניִז יִד
 גּוא .עַרָה רֶצָי םעֶר טיִמ ריִד ראַפ
 -עֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דְניִז יִד ףיוא
 ְךעֶלְניִסיוִ ןיִנעֶז סאוָו ריד ראפ טְגיִדְניִז
 בּוא םנּט מ :ְךעֶלְניִסיוִו טיִנ גוא
 -יִרַעָפ ןופ טאָג ןייֵא ּוטְסיִּב עָּלַא רעֶּביִא
 יז ,ּונּוא .ּביִנְרעַפ םּורעֶד ,גְנּוּעֶג
 ףיוא זְנּוא ּוצ רַּפַכְמ ייֵז ,לַחומ זְנּוא
 וד יע



 רופכ םוי ליל בירעמ
 ׁשַחַכְּב ְךיֶנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָטַח לַע

 בָזְכִבּו
 הנ ונאַמָחָש אֵּמִח לַעְו

 : רַחֹׁש תַּפַכְּב
 ְךיָנָפְל ּונאָטָחֶׁש אֵּמַה לע

 : ןֹוצָלְּב
 א = ּונאָטַחֶׁש אָטַח לַעְו
 / עָרָמ ןושְלְּב

 אָשַמב ְךיֶנֵפְל ונאטחָש אָמִח לַע
 : ןֵתַמְבּו
 נפ ונאָמָחְש אֵטֶח לַעְו

 הֶּתְׁשִמְבּ לֵכֲאַמְּב

 51 א"

 כ ְךיֶנָפְל ּונאָמָחֶׁש אָמַח לַע
 | תיִּבְרַמְבּו
 די ּונאָמחֶׁש אָטֵח לַעְ

 | ןֹורָנ .תַישְנַּ
 חישב ְךיֶנָפְל ּונאָטָחֶׂש אָטָח לע

 ּוניִתֹותַפְׂש
 - ונאָמֶהֶׁש אֵמח לַעְו

 | ןיַע רּוקְׂשְּכ
 רב ףינפל ּונאָטְהֶׁש אָּמַח לע

 | תומר
 מל ונאטחש אטָח לע

 - חַצֶמ תּוזַעְּב |

 גֹונְל רפּכ ,ּונָל לחמ ,ּונָל חל ,תֹוחיִלְס הֹולֵא םֶלֵּכ לַעְו

 ּונאָטחְש אָמָח לֵע
 לוע תַקיִרְפִּב

 יל ונאָטַחְש אמה לַעְו גל
 : תּוליִלְפַּב !

 וה ו וה ו ו

 ם"ע שוריפ
 טְניִדְנִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דניז יד
 יִד ףיוא נּוא .ןעֶגיִל טיִמ ריר ראפ
 ראַפ טְניִרְניִנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דְניִז
 .עֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו םעֶד טיִמ ריִד
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִר ףיוא < רָחוש ןעֶמּונ
 יעָּפְׁש טימ ריד ראפ טְניִדְניִזעְנ ןעֶּבאָה
 ריִמ סאוָו דְניִז יד ףיוא וא , גנומ
 יב טימ ריִר ראפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 דְניִז יִד ףיוא . גְנּוצ םעֶד ןופ טייק
 ריִד ראפ טְניִדְניִנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 נוא ,טְפאַׁש-לעֶדְנאַה רעֶזְנּוא םיִמ
 ראפ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא
 טיִמ נוא ןעֶמֶע טיִמ יטְגירְנִזעֶג ריִד
 דָניִז יִד ףיוא . םיִרּוסיִא ןּופ ןעקנירמ
 ריִד ראפ טְניִדְניִנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 דניז יד ףיוא . ןעֶמעֶנ םיִחווְר םיִמ

 4 {8"ע רוגתמ)

 ריד ראפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 .זְלאַה םעֶד גְנּוקעֶרְמְׁשְסיֹוא יִד טיִמ
 יעָנ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דניִז יִד ףיוא
 יָד גנּוּבְראַפ טיִמ ריִד ראַּפ טְגיִדְניִז
 ףיִמ םאוָו דֶניִז יִד ףיוא גוא . ןעֶגיוא
 רייֵר טיִמ ריִד ראַפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ָניִז יד ףיוא .| ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא ןופ
 ריִד האפ טְניִדְניִזעֶג ןעְּבאָה ריִמ סאוָו
 ףיוא וא , ןעניוא עֶניִדרעֶפאָה טיִמ
 טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאו דֶניִז יד
 םעֶד ןּופ טייֵקְטייַׁשְרעֶפ טיִמ ריד ראפ
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא . ןעֶרעֶטְׁש
 פאָרַא טיִמ ריִד ראפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 | רער ןופ ךאָי םעֶד הי ןוֿפ ןעֶפְראוַו
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיֹוא גּוא . הָרוּת
 שלאפ טיִמ ריִד ראַפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעטּבִיר 8



 רופכ םוי ליל בירעמ = 68

 ְךיֶנָפְל ּונאֵמָהֶָׁש אָּמח לַעְו | תֵיְדְצִּב ְךיֶנָפְל ּונאָטַחֶׁש אָטֵח לע
 : - תֹוליִכְרִּב {} | ער

 ףינפל ּונאָטָָׁש אטַח לע| ףיִנָפְל ּונאָטְמֶש אֶָּטַח' לֵעְו
 : אוָׁש תַעּובְׁשּב : ןיָע תּורָצְּב
 ְךיֶנֵפְל ונאָטִחֶׁש אָטַה לַעְו תּולקּכ ךיֶנָפְל ּונאָטְחָׁש אטח לע

 : םָנְח תֵאָנְׁשִּב |: שאר
 ְךֶנָפְל ּונאָטְסֶש | אָטַח לע | ךיֶנְפְל ּונאָטְחֶׁש אָטַח לע

 : דִי תַמּושַתּכ : .ףךוע תּוישְקְּב
 ךיָנָפְל ונאָטַחָש אָטַח לַעְו | תַציִרְּב ְךיֶנְָל ּונאָּטְחֶׁש אַ לַע

 : בל ןֹוהְמִתִּב | : עֶרָהְל םִיַלְנַר

 :ּונָל רַּפַּכ ,ֹונָל לַחְמ ,ֹונָל הֵלְס ,תֹוחיִלְס ַּהולָא םֶלֶּב לַעְז
 םיִבָיַח  ּונָאָׁש םיִאָמֲח לע םיִבָיֲה ּונֲאָׁש םיִאָמֲה לֵעְו
 : ;ירְרֹויו הָלֹוע ןֵּבְרק םֶהיֵלֲע : הלוע םֶהיֵלֲע |
 םיִכייַח "נאש םיִאַּמַה לַעְו } םיִבָיַח נאש םיִאְטַח לַעְז

 ;יּולתְ יַאְדו םָׁשָא םֶהיֵלֲע : תאֵּמַח םֶהיֵלֲע

 ט"ע שוריפ

 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דֶניִז ידףיוא .ןעֶטְכיִע
 ןעֶגיִרְטעֶּב טיִמ ריִד ראפ טְגיִדְניִזעֶג-
 דְניִז יד ףיוא נּוא .ןעֶלעֶזעֶג עֶנייַמי
 ריִד ראַפ טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו;

 םעֶד ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶגיוא עֶנייַּב טיִמ =
 ןעֶּבאָה ריִמ סוג דניז יִד ףיוא . ןאַמיִרָא:
 נּוא .הָּפְצּוח םיִמ ריר ראפ טְגיִדְניִנעֶג-
 יעָנ ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דְניִז יִד ףיוא;
 .ןיקַא ןעֶמְראַה טיִמ ריִד ראַפ טְגיִדְניִז-
 .עֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא
 םיִמ גְנּופיֹול טיִמ ריִד ראַפ טְניִרְניִז

 דָניִז יִד ףיוא נּוא .וייַּב ּוצ םיִפ יד
 ריִד ראַפ טְגיִדְניִנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא . תֹוליִכָר טיִמי
 ,תֹועּובְׁש /עֶׁשְלאַפ טיִמ טְגיִדְניִזעֶג ןְּבאָה
 ןעֶּבאָה ריִמ סאו דָניִז יִד ףיוא גוא

 4 (ט"ע רועומ)

 עֶטְסיִזְמּוא טיִמ ריִד ראפ טְגיִדְניִזעֶג
 ריִמ סאוָו דְניִז יִד ףיוא ,םייֵקְדְנייַפ
 םעֶד טיִמ ריִד ראפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ןייִא טְלְהאָצעֶּב טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו
 דֶניִז יִד ףיֹוא נּוא , רָבֵח םעֶד בוח
 ריִד ראַפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 ;ןעֶצְראַה םעֶד ןופ גְנּולְמּוטְרעֶפ טיִמ
 ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא גּוא םיִאְִת לַעְו

 דְנאַרְּבַא ףיֹורעֶד גיִדְלּוש ןעֶנעֶז
 ריִמ סאוָו דניִז יִר ףיוא נוא . רעֵּפְּפָא
 רֶניִז ןייֵא תאש , ףיורעד גיִרְלּוש ןעֶנעֶז
 ריִמ סאו דֶניִז יִד ףיוא נּוא . רעֶּפְּפִא
 סאָד ןֵּבְרַק ןייא ףיֹורָד גיִדְלּוׁש ןעֶנעֶז
 הלוע ןייא ףיורעְר טְגְנעֶרְּב רֶשוע ןייֵא
 ףיוא גּוא ,הָחְנִמ ןייִא ןאַמּורָא ןייֵא נּוא
 ףיֹורָד גיִרְלּוש ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו ו דְניִז יד
 ןייא . 14
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 3 םִיָמָׁש יִדיִּב הָתיִמ { םיִבָיֲח ּונָאָׁש םיִאֵּטַה  לַעְ
 :םיבייח ּונָאָׁש םיִאָמֲח לֵעְו}4 .תודרמ תַּכַמ םֶהיֵלֲע

 + - ירירעו תֶרַּכ םֶהיֵלֲע םיִבִייַח ונָאָש םיִאטח לַעְו

 .םֶהיֵלֲע םיִבָיַח ונָאש םיִאָמֲח לַעְו

 3 ןיִד תיּב תותימ עַּבְרַא

 : ; םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע

 םֶהיֵלֲע םיִבייַח ונאָש םיִאָמֲח לֵעְו

 תֹוָצִמ לַעְו הֵׂשֲע תוצמ לע , ֶנָחו ָרֶה הָפיִרְׂש הָלייֵקְמ
 ןיאש ןיֵבּו השע םוק הָּב שיש ןיֵּב הָׂשֲעַה אל

 ,ּונָל םיּולג םניֵאָׁש תֶאְו ּונָל םיּולגה תֶא .הֵׂשֲע םוק הָּב
 .םֶהיֵלֲע ְֶל ּוניִדֹוהְודיִנְפְל םּונְרַמֲא רֶבּכ ּונָל םִיולְגַה תֶא
 רֶבָדַּכ םיעּודי) םִיולְג םֵה ְךיֶנפְל ּונָל םִיולְג םָניֵאָׁש תֶאְו

 ט"ע שוריפ

 ףיוא טגְנעֶרְּב ןעֶמ סאָר ןָבְרְק ןייֵא
 ןייַא ףיוא רעֶדָא דֶניִ עָסיוִועֶג ןייֵא
 סאָד סיִועֶג טיִנ טְסייוֵו ןעֶמ סאד קָפָס
 גּוא ןּוהְמעֶג הָריִבַע ןייֵא טאָה ןעֶמ
 .רלּוש ןייא ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו םאָד
 םאָר רֶמולְּכ טְגְנעֶה אָד רעֶד רעֶּפפָא
 יב טיִנ םֶהיֵא טְפאָרְמְׁש ד ֵרָּבְתִי םשה
 רֶע סאָד םיוִועֶג ראוָועֶג טְרעוֶו רע
 ןייֵא טְגְעֶרְּב נוא טְגירְניִזעֶג טאָה
 ריִמ סאוָו דָניִז יִד ףיֹוא וא | ןְּברמ
 .קעֶלְׁש עֶסיֹורְג ףיורעֶד גיִדְלּוׁש ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו דְניִז יִד ףיוא גוא
 נּוא ,קעָלְׁש גיִצְרעֶפ ףיֹורעֶד גיִרְלּוש
 גיִרְלּוׁש ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו דֶניִז יִד ףיוא
 נוא ,םאָנ ןּופ םיוט םעֶד ףיורעֶד
 גיִרְלּוש ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו דֶניִז יד ףיוא
 נּוא ןעֶרְהאָי עֶנעֶטיִנׁשעֶגְּפָא ףיֹורעֶד
 יִד ףיוא נוא . רעֶדְניִק ןָא ןעֶּבְראַטְׂש
 רֶעיִּפ גיִדְלּוׁש ןעֶנעֶו ריִמ סאוָו דָניִז

 :ןיד תיִּב םעֶד ןּופ תותיִמ ייֵלְרֶע
 18 4 (ט"ע רועומפל

 פְרַעָפ ּוצ "פיל ,ןעֶנייֵמְׁשְרעֶּפ וצ הָליִקְס
 ןעֶגאַלְׁשְרעֶד וצ 3 ,ןעֶנעֶרְּב

 ײְרעֶד וצ וא קֶנָחְו ,רְרעוֶוְׁש א טיִמ
 רבוע ןעֶּבאָה ריִמ יי ,ןעֶגְרעוֶו

 ןעֶנעֶז ריִמ סאָד הֶוצִמ א ףיוא ןעוֶועֶג
 ,יִז ןּורְמ אָי לאָז ןעֶמ םאָד ןעֶטאָּבעֶג
 ןעֶנעֶז ריִמ סאָד הָוצִמ א ףיוא רעֶדָא
 וסִע ייֵט ,סאָד ןּוהְמ ּוצ םיִנ ןעֶמאָּבעֶג
 ףיוא ייֵמְׁש ןעֶטאַּבעֶג ייּב רעד זיא

 יב רעֶד ייס רעֶדָא ,סאָד ּוהְט נּוא
 בוא ףיוא ייטש ןעֶטאַּבעֶג טיָנ זיִא
 שֵמָנֲא יד תוריִבַע יד ייפ ,םֶד ּוהְט
 ְךעֶּבאָה ריִמ סאָד זְנוא וצ ןעֶנעֶז טְקעֶלּפ
 ְןעֶנעֶז סאוָו יד רעֶדָא , ןעֶזעוֶועֶג רבוע
 ןייֵא זיִא "סאד זַא טְקעֶלְּפְטְנַא טיִנ
 ףימ ןַא ןעֶסייוו ריִמ סאוָו ,הָריִבֲע

 ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶועוֶועֶג רבוע ןעֶּבאָה
 ףיוא ,ריִד ראפ טְגאָועֶג גְנאַל ןיוש
 ,ייֵז ףוא ריִד וצ טְנעֶקעֶּב ריִמ ןעֶּבאָה
 פיג ןעֶסייֵוֵו ריִמ סאוָו ןעֶכאַז יִר ףיוא

 תיוא
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 דע ּוניֵנְבְלּו ּונָל תֹולְגַנַהְו ּוניֵחֹלֲא ייל תֹורָּתְסִנֲה רַמֲאָנָׁש
 הָּתַא יִּכ ;תאֹּזַה הרותה יִרְבְר לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל םֶלֹוע
 ,רֹודָו רוד לֶכְּב ןורשי יֵמְבִׁשְל ןְלָחְמּו .לארשיל ןֶחְלֶס

 ;הָּתֶאאָלֶא ַחֵלֹוסְו לֵחֹומ ְךֶלֶמ ּונָל ןיֵא ּךיֶדָעְלִַּמּ
 רפע :יִּתְרַצֹונ אל ולא יִתְרַצונָש ושכעו יאדכ יִניֵא .יִּתְרַצונ אלָש דַע יהלא

 הָׁשּוב אָלַמ יִלְבְּכ ר: פל יִנָ ירה יַתָחיְִב רָמֹוחַו לכ חב יֵנֲא

 יִשְפַנְו םֹודָת ישפ שנ יללקמל הָמְרִמ רָּבְדַמ יְִפְש עֶרמ יִנֹוׁשָל רוצנ . יהְלֶא
 ,יִשֵּפַנ ףֹורְרִּת ךיֶתֹוְצִמְבּו .ףָתָרֹותְּב יִּבְל הת הָיהִּת 5 רַפָעְּב

 .םָּתְבַׂשֲחַמ לקלקו םֶתָצַע רַפָה הָרֵהְּמ הָעְר יֵלָע םיִבָשוחַה לכ

 ט"ע שוריפ

 ריִד ראפ הָרָיְבֲע יא זיא םִע ביוא
 ְךעֶלְגיִסְיוִו גּוא טְקעֶלּפְטְנַא ייֵז ןעֶנעֶז
 לחומ זנּוא לא וד זַא רימ ןעֶּמעֶּב
 . ןעֶּביִרְׁשעֶג טייִמְׁש םֶעי יו יוזַא ןייַז
 טעוֶו תֹוריִבֲע עֶניִגְראַּבְרעֶפ ייד חֹורְתְסִנָּב-
 ןעֶכאַז יד רעֶּבָא , ְַּׁשִמ ןייא ןו והמ טאָג
 ףיוא ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶסייוו ריִמ סאוָו
 רעֶדָא ריִמ זַא ןעֶזעוֶועֶג לֵּבִקְמ יז
 טְפאָרְטְׁשעֶג ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶרעֶזנּוא
 לבקמ ריִמ ןעֶּבאָה גיִּבייֵא ףוא .ןעֶרעוֶו

 2 סאוָו ןעֶּטְלאַה ןעֶלאז ריִמ ןעוֶועֶג
 . ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זיִא הרות רעֶד
 לארשי יִד וצ טְסּביִגְרעֶפ גד ןעֶד *
 טְכעֶלְׁשעֶג ּוצ לָחומ טְסיִּב ןייֵלֲא וד
 רֶדְניִז נּוא דֶריִּבעג עֶלַא ןיִא לֵאָרְׂשִי ןופ
 טְלעוֶו רֶד ףוא גיני ןייֵק ריִמ ְּבאָה ריד
 .ְךעֶפ וא ןייז לָחומ ְנּוא לאָז םאו]
 ;ןיילא ּוד טְרֶעייֵנ דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶג
 ןיִּב ְךיִא רעֶדייֵא טאָג ןייֵמ דע יהלא

 ה ןיִּב ןעַפאַׁשעֶּב | ןעֶראוָועֶג
 4 א (8"ע רוזחמ)

 אי ןיִּב ְךיִא זַא טְצעֶי נוא טְרעוֶו טיִנ
 טְלאַו ְךיִא זַא ייל זיִא ןעֶפאַׁשעַּב
 ןייַמ יב ,ןעֶפּאשעֶּב ןעֶראוָועֶג טיִנ

 ףאָג ןֵּכָׁש לָּבִמ רֶרֵע יט ןיֵּב ןעֶּבעֶל
 יון ריד ראפ ןיִּב ףיִא יי ..טיומ ןייֵמ
 , דְנאַׂש טיִמ לּופ זיִא יִז סאוָו יִלַּכ א
 ריד ראפ ןעֶליוִו רעד ןייז לאָז םֶע יה
 עֶנייַמ ןופ טאָג גוא טאָנ ןייִמ טאָג

 טְׁשיִנ רֶהֵעָמ לאָז ְךיִא זַא ןעֶרעֶטְלֶע
 ּבאָה ְךיִא םאוָו נּוא ריִד ראַפ ןעֶגיִדְניִז
 וד טְסְלאָז ריִד ראַפ טְניִדְניִזעֶג ןיוש
 .אַּבְרעֶר להיפ ןייד טיִמ ןעקעמ בֶסיֹוא
 םיִרּוסִי ךְרּוד טיִנ רעָּבא , טייֵקְמעֶר

 ;טייֵהְקְנאַרְק עֶטְבעֶלְׁש גּוא
 ףיד טעֶּב ְךיִא ,טאָנ ןיימ ו יַהֹלֲא

 םיִטְכעֶלְש ןּופ גְנּוצ ןיימ טיִה
 ןעֶרייֵר ּוצ ןּופ ןעֶצְפעֶל עֶנייַט גּוא
 ְךיִמ טעוֶו רעֶנייֵא זַא נוא ,טייקְׁשְלאַפ
 גּוא ןעֶגייוַוְׁש םֶהיֵא ְךיִא לאָז ןעֶמְלעֶש
 ןייִמ גּוא , ןעֶרעֶּפְטְנֶע טיִנ .םֶהיֵא לאָז

 בצל 16



 68 גל רופכ םוי ליל בירעמ
 .ךֶתָרֹוּת ןַעַמָל הֵׂשֲע .ְךֶתָׂשְרֶק ןטמ% השע .ּףֶנימְי ןַעַמָל הֵׂשֲע .ףֶמָש ןעמל השש
 ןוינָהְו יִפ יֵרְמֶא ןֹוצָרָל ויהי : יִנְנַעַו נימי הָעיִׂשֹוה ךיֶדיִרָי לי ןַעָט*
 ּוניֵלֲע םולש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמַּב םולש השוע :ילאוגְו יִרּוצ יי ףינפל יכל

 : ןמָא ּורְמִאְו לארשי לָּכ לַעְו

 ונקלח ןֵתָו ּוניִמָיְב הָרָהְמִּ שֶרֶקֶמַה תיֵּב הָנְּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֲא ַיַי ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יה
 תַחְנִמ יל הָבְרֶעְו ; תֹויָנֹומְרַק םיִנָׁשְכּו םללע יֵמיִּכ הֶאְרִיְּב ָךְרְבַענ םשו : ָּךֶתְרותְּב

 : תֹויָנֹומְרַק םיִנָׁשְכּו םליע יִמיִּב ִיַלָׁשּוריִו הָרּוהְי

 ו יהָלֲעַי , ףאָנְרעֶד ,"תובָא ןֵגֶמ, נוא ,"ולוכינע ןעֶמ טְנאָז ,תָּבִש םּוא טְלאַּפעֶג רּופָּב םֹוי עד

 םֹויַּב םיִחֹלֲא לכיו :םִאְבְצ לֶכְו ץֶרֶאָהְו םִיַמָׁשַה ּולְכיו
 םויַּב תֹוּבְׁשִיַו .הֶׂשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ יֵעיִבְׁשַה = |
 תֶא םיִהֹלֲא רבו ;הֶׂשֶע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ לָּכִמ יִעיִבְׁשַה
 וּתְכאַלְמ לָּכִמ תַבָש 'וב יִּכ ֹותֹוא ׁשֶדְקִיַויִעיִבְׁשִה םוי

 ;תֹוׂשֲעַל םיִהֹלֲא אָרּב רֶׁשֲא
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 ט"ע שוריפ
 ה ות ו ו שיר ייא אאא

 ׁשְטְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןייז לאָז בייל
 ןיימ ןעֶפֶע , רֶרֶע יד יונ יױזַא גיִרעֶריִג
 - עֶנייִד ךאָנ גּוא הָרוּת ןייד ןיִא ץְראַה
 נוא ,ןעֶנאַיְכאָנ ןעֶליוִו ןיימ לאָז תוצמ
 ריִמ ףיוא ןעֶמְכאַרְמ םאוָו יד עלא
 הָצֵע רֶעייֵז דְלאַּב ּוטְסְלאָז םיְִּכעֶלׁש

 ןייד עֶליווְמּוא םָע וה, ןעֶקְנאַרעֶג
 ןעֶליוִוְמּוא סֶע והמ , דָנאַה עֶּמְכעֶר
 ןעֶליוִוְמּוא םֶע ּוהמ , טייֵקְנילייה ןייד !

 עֶנייַד סאָד ןעֶליוִוְמּוא ול ,הָרֹוּת ןייד
 4 א ןעֶלאַז כיב

 ,רימ רעֶפְטְנֶע ןוא רְנאַה עֶּטְכעֶר ייד
 יז לאָז ליומ ןיימ ןּופ דייר יד הי
 .ןיימ ןופ ןעֶקְנאַרעֶג יד גנוא טְגיִליוִועֶּב

 רעֶקְראַטְש ןיימ טאָג ריד ראפ וצ ץֶראַה
 טְכאַמ אָד רעֶד רעֶזייֵלְרעֶד ןייַמ נוא

 אה א (ש"ע רווהמ)

 ןעָבאַמ לאָז רעְר ליִמיִה ןייַז ןיִא ריִרְפ
 ןעֶדוי עֶלַא ףיוא גּוא זָנּוא ףיוא דיִרָפ

 : ןֵמָא ,טְנאָז ףורעְר גוא
 ראפ .ןעליונרעד ןייז לאָז םַע ויצנ יִהְי

 טאָג נוא םאָנ רעֶזְנּוא טאָג ריִד
 לאָז םָע סא ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ
 שֶרְקִמַה תיֵּב סאָד ןעֶרעוֶו טֶעיוּבעֶג
 רֶזְנּוא ּביָנ נוא געֶט עֶרעֶזְנּוא ןיִא דְלאַּב
 ןעֶמְראָד גּוא הרות ןייד ןיִא לייֵהְמ
 טְכְראַּפ םיִמ ןעניד ְךיִד ריִמ ןעֶלעוֶו
 ריִמ זַא ןָא גְנאַל ןופ געט יד יוִו יוזא
 נוא שָרְקְמַה תיֵּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 סֶע נּוא ןעֶרְהאָי עָמָשְרֶע יד יונ יֹוזַא
 ןֵּבְרִק רעֶד טאָג וצ ןייז טְסיִזעֶג טעוֶו
 םאוָו םִיַלָׁשּורְי וא הָדּוהְי ןופ הָחְנִמ
 געט י יו ְךייֵלְג | עֶגְעֶרְּ ןעֶלעוֶו ריִמ
 עֶניֶראַּפ יד יי וא םֶלאָמְראָפ ןופ

 ;ןעֶרְהאָי
 לע ה 1 9
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 הלא םָהָרְבַא יִחלֶא ונימובא יַתלאַו ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב ןוזי

 א אָרונְ רֹוּבְגִה לודנה לאה בקעי יהלאו קָחְצִי

 ;ץֶרָאָו םִיַמָׁש הָנֹוק ול
 ךֶלֶמַה ורָמאְמְּב םיִתֵמ הָיַחְמ ֹורְבְדִּב תובא ןְגִמ להק

 תֶּבַׁש םויִּב ומַעְל ַחיִנֵמַה ּוהֹומָּכ ןיִאָׁש שודקה
 הֶאְרָיְּב דֹובֲעַנ ויָנִפְל .םֶהָל ַחיִנָהְל הָצָר ב יִּכ ֹוׁשְדק
 לֵא תֹוכָרְּבַה ןיֵעֵמ .דיִמִּת םוי לֵכְּב ֹומְׁשִל הָדּונְו דחפו
 יֵיִבְׁש ָּךְרָבִמּו תֶּבַׁשַה ׁשֶדֵקְמ םולשה ןודָא תֹואָדֹוהֲה
 :תיִשאָרְבהָשַעַמְל רָכֵז ָנוע יִנְׁשְדִמ םעְל ;הָׁשּודְקִּבַחיִנמּ
 ְךיִתֹוְצַמְּב ּונֵׁשְדַק ּונֵתָחּונְמַב הֵצָר ּוניתֹובֲא יִחלאָו ּוניֵהֹלֶא ןזח

 ּונֵחְמׂשְו בו ונֲעְבַׁש = ֶּתַרותְּב ונקלַח ןִתָו
 ּוניֵהֹלֲא ַי ּונְליִחְנַהְו .תַמָאּב ְךֶדְבָעְל ּונֵּבִל רֵהֵטְו .ּךֶתֶעּוׁשיִּב
 ישרקמ | לֵאָרְׂשִי ּהָב ּוחּוניו ףשדק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב

 ;תָּבַׁשַה שדקמ יי ו הָּתַא ְּךּורָּב : ךֶמָש |

 %]וראה 5 חאריו . אביו . הלעי תוביתה רחא ק"רשת פ"ע דפוימ ןיחתופ

 .רָקֹּבִמ נְתָעְוַׁש אביו . בֶרֶעַמ ּונֵנּונֲחַּת הָלֵעַי
 : בֶרֶע דַע וננּונר הֶאְרִיו

 .רקובמ ּונֵתָקְרָצ אבו .בֵרֲעַמ נוק הָלֲעַי
 ט"ע שוריפ

 םיוא ְךיִז טְזאָל רּוּפְּכ םוי זַא דֶניִבָא

 לַּכ ןוצ טְכאַנ יב טְנייַה  ןעֶמעֶּ
 תּוכְזִּ םאַנ ּוצ ןייֵגְפיֹוא לאָז יִרְדִנ
 ןּופ ם טֶרָא ןייא זיִא סאָד סאוָו םילָּׁור

 אָנ "ריד ראַפ ןעֶמּוק לאָז תיִרֲַׁש
 ןקתמ טאָה רָע סאוָו םֶהְרְבַא תּוכְזִּ
 לאָז םָע נו , תיִרֲחַׁש תַלָפְּת ןעֶזעוֶועֶג
 יִּב גְנאַזעֶג רעֶזְנּוא ןעֶרעוֶו ןהעֶועֶג

 5 א (ט" ע רווחמ)

 לאָז הָלָפְּת רעֶזְנּוא רֶע טְנייֵמ סאָד

 סאוו קָחְצִי תּוכְזִּ ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְנָ

 תָחְנִמ תַלפִּת ןעֶועוֶועֶג ןקתמ טאָה רֶע

 ןושל סאָד קָחְצָי ייֵּב טְלעַטְׁש רֶע נוא

 חֶלוע א עֶזעֶועֶג זיִא רֶע לייונ "ןּונר,
 ןֵּבְרק ןייַא טאָה ןעֶמ זַא נּוא הָמיִמְּת
 ייַּבְרעֶר םִיַוְל יד ןעֶּבאָה טְכאַרְּבעֶנ

 םַלְמִּת רעֶזְנּוא וגנוק הל .ןעֶגְנּועֶג
 ' תיברע 2



 רופכ םוי ליל בירעמ
 ונָנֹויְדִפ הֶאְרִיְו

 6 ףֶל

 ּובְרָע דע

 ,רָקֹוּכִמ ּונֵתָחיִלְס אביו .בֶרֶעַמ ּונייונע הָלֲעַי
 ונֵתַקֲאַנ הֶאְרִיְ

 אביו .בֶרָעֵמ ּונֵסּונְמ הָלֲעַי
 ונְרֹוּפַּכ הָאְריְ

 ; בֶרֶע דע
 .רקובמ ֹונֲעַמְל

 : בֶרֶע דע
 ,רֵקֹוּבִמ ּונרהט אביו .בֶרָעַמ ונְעָשי הָלֲעַי

 , בֶרָע רע וננונח הֶאְרְיו
 אשרי ע"ר"

 ט"ע שוריפ
 תּוכְזִּב טאָג ראפ ןיינפיוא לאָז תיברע
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םהיא ייַּב סאוָו בֹקֲעַי
 יִעָג רעֶזְנּוא נּוא "בֹקֲעַי לוק לוקה
 היִרְּפ ןופ ןעֶמּוק לאָז ייְניְִכעֶר
 יעָנ טאָה רֶע סאוָו ּניֵּבַ הָׂשֹמ תּוכְזִּב
 לאָז סע נּוא "אוה רֶׁשֵיְו קיִרצ, טְגאָז
 ןיִּב  גְנּזייֵלְרעֶד רעֶזְנּוא ךעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג
 טאָה רֶע סאוָו ןרֲהַא תּוכְזִּב רְנעָבָא
 טאָה נּוא הַּפנַמ יד ןעֶמְלאַהעֶגְפיֹוא
 ױזַא טיומ ןּופ לֵאָרְׂשִי יד טְזייֵלְרעֶד
 ןופ ןעֶזייֵלְרעֶד טניה טאָנ זְנּוא לאָז
 טיִנ זנּוא ףיוא לאָז רֶע ןֵמָׂש םעֶר
 :םיוא לאָו סַע נָיגנְע הע . ןייז גרטקמ

 ןּופ תיִנֲעַּת ןיִא גְנּוגיִנייַּפ רעֶזְנּוא ןייֵג
 רֶע סאוָו ֶָלֶמַה רֶוָד תּוכְזִּב דֶנעָבָא
 טאַהעֶג ְךיִז ףיוא תֹורֵצ לְהיֵפ טאָה
 ןייֵמְׁשְפיֹוא גיִדְנעֶמְׂש טְנעֶלְפ רֶע וא
 אָנ טְּביוִלעֶג טאָה נּוא הלל תוצח
 גנּוּבעֶגְרעֶּפ רעֶזְנּוא ןעֶמּוק לאָז םַע נּוא
 סאוָו ְךֶלֶמַה המלָש תּוכְזְּ היִרָפ ןופ
 גד ְִּחַלַמְ ּתַעַמ שו טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 םעֶּבעֶג בעֶזנּוא ןעֶרעֶה 'טְסְלאָז טאָג
 רֶניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ טְמְלאָ וא

 8 6 (ט"ע רווחמ)

 1 סוג 1

 רעֶזְנּוא ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג לאָז םָע נוא
 לאומש תּוכְזִּב דְנעֶבָא יב ייֵרְׁשעֶג
 נוא ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה רֶע סאוָו איִבָנַה
 לֵאָרְׂשִי יִר ןופ אַ וצ ןוהמעְג הָלָפּה
 ןיינפיוא לאָז םָע ונפונמ הָדְעַ ,ןעֶגעוֶו
 סאוָו גנּופיֹולְמְנַא רעֶזְנּוא דְנעֶבָא ןופ
 ןעֶציִׁשעֶּב נּוא טאָנ וצ ןעֶפיולְטְַא ריִמ
 ףסוי תּוכְזִּב הָרָצ תַעְּב םֶהיֵא ןיִא ךיז
 סאָד ןעֶּביִרְׁשעֶג  טייֵמְׁש םֶהיֵא יב סאוָו
 ןופ םעֶּבעֶג רעֶזְנּוא גּוא "סנו טְראוָו
 תּוכְז םעֶד ן ןעֶגעוֶו ןופ ןעֶמּוק לאָז היָרְפ
 ןְהעֶזעֶג ןעֶרעוֶו לאָז םָע גּוא ףסוי ןופ
 םאָד דְנעֶבָא זיִּב גנּוּבעֶגְרעֶּפ רעֶזְנּוא
 ףיוא זיִא יִז סאוָו הָלפְּת רעֶזְנּוא זיא
 ןייֵא ןּופ טֶרָא םעֶד ףיֹוא רֵּפַכְמ זְנּוא
 ןייֵגְפיוא לאָז סע יינְשִי הקמ .ןֵּבְרִק
 ְךיִז ןעֶרעֶק ריִמ סאוָו גְנּורעק רעֶזְנּוא
 איִבָנֲה ּוהָיְלֲא תּוכְזַּב דְנעֶבא ןּו טאָג וצ
 ןייז 'וצ טְרעֶקעֶג ְךיִז טאָה טאָג סאו
 רעֶזְנּוא ןעֶמּוק לאָז םֶע גוא 'הָלָפִת
 רעֶד זיִא סאָד היָרָּפ ןופ טייֵקְניִנייֵר
 ריִמ אוו ייֵמְשייֵב זְנּוא לאָז תּוכְז
 רוּפַּכ םוי םּוא רֶהַמְמּו שֶרקִמ ו ךיז ןעֶגעֶז

 עא

8 | - 9 
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 / רֶקֹוּבִמ ונרועו | אבָיְו ,בֶרֶעֵמ ּונֵנֹורָכִו הָלֲעַי

 ונֲתָרְרַה הֶאְרִו |
 ,בֶרֶעַמ ּונְקפְר הָלעַי

 ונֵתְׁשִקַּב הָאְרִיְו
 ,בֶרָעַמ ּונֵתָקְנֶא הָלֲעַי

 ניִלֲא האָר
 ןירגוס

 וה ו ומ ו

 : בֶרֶע דע
 .רָקֹוּבִמ ּונֵליִג אביו

 ,בֶרֶע רע
 .רקוּבמ ְּךיֶלֵא אבי

 ; בֵרֶע דַע
 . ןוראה

 שיישישרש שלש שלש לא ירא

 ט"ע שוריפ

 רעֶזְנּוא ןְהעֶזעֶג ןעֶרעוֶו לאָז סע נּוא
 למ ו הָיקְזִח תּוכְזִּב רֶנעֶבָא יב םעֶּביִנ
 ןצ ועועווענ לֵלַּפְתִמ טאָה רֶע סאוָו
  ןיַז טאָה םאָנ נא הרב תַעּב טאָג

 טאָנ לאָז ױוזַא .ןעועוועב בקמ הָלָפִּת
 לבקמ ךיוא תושקבו תֹולפְּת עֶרעֶזְנּוא
 רעֶדנּוא ןייֵגְפיוא לאָז סֶע וננורכז הָלְעַי .ןייז

 ,רנעְבָא ןּופ טאָנ ראפ ׁשיִנעֶכעֶרעֶג
 ןיִא ןעוֶועֶג זיִא רַע סאוָו הָנוי תּוכְזִּב
 .וצ ןעוֶועֶג ןעֶביִלְגעֶג זיא נּוא הָרָצֲַא
 יעָנ ריר ּוצ רֶע טאָה ְךאָד ןעמיומ א
 "יִתְרַכָז יי תֶא,טְגאָזעֶג טאָה נּוא ןעֶטעֶּב
 הֶז תּובְזִּב , טאָנ טְכאַרעֶג ּבאָה ְךיִא
 נּוא הֶלָפִת רעֶזְנּוא ןייז למ ּוטְסְלאָז
 גנּולְמאַזניֵא רעֶזנּוא ועמו לאָז םָע
 הִי ירזעו לֵאָׁשיִמ היָננֲח תּוכְזִּב היָרפ ןופ
 ןעֶזעוֶועֶג םֵּׁשַה שדקמ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו
 ,םיִרְׂשַּכ לֶהיֵפ ןּופ למאי ןשיוֵוְצ
 ןיִא ןעֶפְראוַו טְזאָלעֶג יז ןעֶּבאָה ייֵז
 טיִנ ְךיִז ןעֶּבאָה נא , ןעֶביוא ךלאק
 יד ןּופ טאָנ ּפָא םּוצ ןעֶקּוּב טְלאוָועֶג
 ןְהעֶזעֶג ןעֶרעוֶו לאָז סֶע נּוא ,םיִרַָּׂנ
 תּוכְזִּב הָלֶפְּת רעֶזְנּוא רֶנעֶוא זיִב
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 ןעֶגְנאַגעֶג םורַא זיִא רֶע םאוָו לָאיִנְד
 לּנַקְמ םאָנ לאָז טעֶרייֵלְקעֶג יש
 לאָז םֶע דיק ְר הָלֲעַנ ,הָלֵפְּת רעֶזְנּוא ןייז
 ןעֶּפאַלְק רעֶזְנּוא רֶגעוֶוא ןּופ ןיינפיוא
 רעֶזְנּוא טיִמ ןָא ןעֶפאַלְק ריִמ סאוָו
 יִכְרְרַמ תּובְזִּב הָלֶפְּת גּוא הָבּׁשְּת
 טיִמ 'טְפאַלְקעֶגְנָא טאָה רֶע 'סאוָו
 רעֶזְנּוא ןעֶמּוק לאָז םָע ווא ,הָבּושת
 ןעֶנעֶז ריִמ םאוָו היִרּפ ןּופ רייֵרָפ
 עֶרעֶזְנּוא הָחְמִׂש םיֹורָג םיִמ ֵלַּפִתִמ
 תּוכְזִּב ןרעוו ןעֶמּונעֶגְנָא ןעֶלאָז תולפת
 יעָנ חְמַׂשִמ זנּוא טאָה רָע סאוָו אָרָזִע
 םַע נּוא יִנָש תִיַּב םעֶר טיִמ ןעֶזעוֶו
 טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא ןעֶרעֶוֶו ְהעֶזעֶג לאָז
 .םיוא לאָז םַע ּופְִִא הָלֶי , דְנעֶבָא יב

 תּוכְִּ דְנעֶבָא ןּופ ייֵרְשעֶג רעֶזְנּוא ןייֵג |

 ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 םעֶד יַּב ןּוהְמעֶג הָלְפְּת גּוא ןעֶניִרְשעֶג
 ראפ לאָז היָרְּפ ןופ הָלִפְּת רעֶזְנּוא םִי

 םַע גוא תּוכְז רֶעייֵז ןיִא ןעֶמּוק ריִד
 תּוכְז רעֶד זְנּוא ּוצ ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג לאָז

 סאָר רֶנעֶבָא ויִּב םיקידצ עֶלַא ןופ
 {ניִּבייֵא ןיִּב טְסייַה
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 רֶׂשָּב לָכ אֹבָי ;ּואֹובָי רֶׂשָּב לָּכ ְךיֶרָע הָלִפְּת עמוש

 ףינפל ּוֲחַתְׁשִיְו ּואֹובָי ;ַי ְךיֶנְפְל תֹוחַּתְׁשִהְל
 ויְתֹורָּצַה הָדֹותְּב ויָרָעְׁש ּואּב :ךֶמְׁשֶל ּודְּבַכיִו יָנֹדֲא
 ִרְבַע לַּכ יי תֶא ּוכְרִּב הנה :ומש ּוכְרָּב ול ּודֹוה הָלִהְתִּב
 שדוק םֶכיֵדָי ואש :תֹוליֵלַּב יי תיבְּב םיִדְמועָה
 םודהל הָוֲחַתְׁשִנ וויָתֹונְּכְׁשִמְל הָאֹובְנ :יי תֶא ּובְרְב

 שודק יִּכ ֹוׁשְרִק רהל ווחתשהו וניָהְלָא יי \ וממור :אוה
 לכ ויִנָּפַמ וליח שוק תרְדהְּב ייל ּוָחַמְׁשִה :ּוניֵהֹלֶא יי
 לא הוחתשנ ּדֶתיֵב אֹבָנ ּךֶדֶסַח ברב ּונְחַנֲאַו :ץֶרֶאָה
 די לכה לֶא הָוֲחְַּׁשִנ קא שדה לכה

 המ ויל הע קחשב יִמ יּכ :ףיִתוביִבְ נמו
 הָּתַא תואְלְפִנ השועו | התא לּודְג יִּכ :םיִלָא יֵנְבִּב ייל
 םיקחש דעו ּךֶרְסַח םִיַמָׁש לַעַמ לֹודְ ִּ :ךֶרְבְל ביִהֹלֲא
 לֹודְג :רקח ןיא תְלּודְנִלְו דואמ לֶלְחמּו יי לֹודָנ :ְּךֶּתִמֶא
 לֹודָנ לַא יִּכ :םיִהֹלֲא לָּכ לע אּוה אָרֹונ דואמ לֶלּוהְמּו יי
 םימְׁשַּב לא יִמ רֶׁשֲא :םיִהֹלֲא לָּכ לע לודנ ְךֶלֶמּו יי יי
 אל יִמ :ףךיתורובנכו ְךיֶשֲעַמְכ הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא ץֶרָאָבּו
 םיוגַה יִמְכַח לֶכְּב יִּכ הָתָאָי ךֶל יִּכ םִיֹוגַה ְךֶלֶמ ּךָאְרִי
 הָּתַא לוד יי ְךֹומָּכ ןיִאֵמ :ךֹומְּכ ןיִאֵמ םֶתּוכְלַמ לֶכְבּ
 דרי וועָּת הָרּובְנ םִע עורז ךְל :הָרּובְנִּב ךמש לדג
 רואמ תֹוניִכֲה הֶּתַא הָלָיְל ךְל ףא םוי ְךֶל : ניי םּורָּת
 ימ :ול םירה תֹופֲעֹותְו ץֶרא ירקחמ ודב רֶׁשֲא :ׁשֶמָׁשָ
 הלּודְנה יי ְךֶל :ותְלִהִּת לָּנ עימשי יי תֹורּובְנ לֶלֵמְי
 םִיְַׁשַּב לכ יִּכ דֹוהַהְו .חצְנהְו תֶרֶאפִּתַהְו הרובה
 ךָל :ׁשאֹרְל לכל אשנתמהו הכלה יי ךֶל ץֶרָאְבּו

 (₪" ץ רווחפ)
 ' םימש
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 הָּתַא !םֶּתְדַסְי הֶּתַא הָאֹולְמּו לַבִּת ץֶרֶא ךל ףא םִיַמָׁש
 הָתַא :םֶּתְרִצִי הָּתַא ףָרֹוחְו ץיק ץֶרֶא תֹולּובְג לָּכ ָּתְבצַח
 הָתַא :םייצל םַעְל לֶכָאַמ ּונְנְּתִּת ןֶהְָוָל יִׁשאָר ָּתְצִצִר
 הָתַא ?ןָתיֵא תֹורֲהַנ תשבוה הֶּתַא לֵחָנְו ןיעמ ָתְעַקְב
 התא :םיִמה לע םיִניִנַת ישאְר ָּתְרַּבִׁש םִי ךֶזֶעְּב ָּתְרַרֹופ
 5 י לד :םֶחְּבַשִת הֶּתַא ויִלַג אֹושְּב םִיַה תֹואָנְּ לשומ

 רוס ץרענ לֵא בל םיהלָא הָּתַא םיבורפה בו
 ףאלפ םימש ּודויו :ּיִביִבְס לָּכ לַע אָרּונְו הָבר םישודס
 הָעיִרָנ ייל הָננִרְנ וכל :םישודק לֵהָקַּב ּךְתנּומֲא ףַא יי
 נול עיִרְ תֹוריִמְזִּב הָדֹותְּב ויָנֵפ מר ונֲעֶׁשִי רּוצְל

 :שנרב ְךֶלַהְנ םיִהֹלֲא תי ריס קיִּתְמַנ יָדִי רֶׁשֲא
 ודָיְּב רֶׁשֲא ּורְצִי ויָדָי תֶׁשֵּביִו ּוהָׂשֶע אּוהְו םִיַה ול רֶׁשֲא
 ףוגהו ְךֶל הָמָׁשְנַה :שיא רַׂשְּב לָּכ חּורְו יִח לָּכ ׁשֶפָנ
 יי ְךֶלָׁש ףוגהו ךל המשנה ךֶלֶמָע לַע הָסּוח ךֶלֶעַּפ
 ןַעַמְל השע יי ּךֶמִׁש לע ּונאָתֶא :ךמש ןעמל הָׂשֲע
 :ְךֶמֶׁש םּוחָרְו ןונח לא יִּכ ךִמש דובָּכ רּובֲעַּב :ךִמש

 :אוה בר יִּכ ונינועל תחלסו יי ךמש ןעמל

 םיִעָרָל פא ָךיִרֲאַהְל וניהלֶא ָךְּכ ְךיִר קיח
 ;ְךֶתֶלֵהֲת איִהְו םיבוטל

 הָאְר ,ּונָל אלן הָׂשֲע ּוניֵהֹלֲא ְּךְנֲעַמְל קיח
 :םיקר םיִלַד ּונָתְדיִמִע |

 ט"ע שוריפ |
 :טְּביֹלעֶג ּוד טְסְרעוֶו הָדְמ רעֶד ּוצ זיִא הֶדַמ ןייד טאָג וניסלא ףֶּכְרַו

 טאָנ ְךיִד ןעֶמעַּב ריִמ ּוניִֹלֶא ְָנעַמְל וצ ןעֶראַצ ןייד ןעֶרעֶגְנעֶלְרעֶד
 המ , ה ןעֶמאָנ ןייב ןופ טיִמ נוא םיִקיִדַצ יד וצ נּוא םיִעָשְר יל

 6 6 (א"ע רווהמ)
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 ונבשקה אל רָׂשֲא , רֵּבַרְלִמ ּוּבָר ּונֵרֹוד תוחְנא . רֵּפַמְמ ּומְצְע ּונֵמָׁשֲא םָנְמֶא

 הֵבּוׁש ּונָל ףְרֶּבַדְּב ; ךגוד ,ּונְרַזֲה 'ליִמְבָּב תֹוּכַמ ּונּופָפֲא . ןיִבַמְּ הָרָעְג
 בֹורְּ : ףּוׁשַרְד אל בוטְּב ,ּונְבֵׁש אל ְיֶלֵאְ ונְׁשַקְּב הָמְרֶמִּ ּונְרְַּסִה וניֵנַּפ
 םַּב רֶׁשֲא ּונֵּב ןיִא תורּובְנ 1 ןעמל , אָצַמִת ְךיִא ּונָל רַצֲה תַעְּב .ךּונֲחַבָׂש לב
 .ּוניֵתֹובֲא תַקְדצ ּונְלַכֵאְו ונְרַמְג . נשוב רַכְׂש תַתְּב לַעוּפִּב ַעֹורְז יִעּודָנ , אֹבָנ
 יקפוד . הָדְמָחַה תֹויִבְׂש ּונָמ ּואָּכְד ךכוד .קָפָס ּואְלָמ אל יִרָּפ םַנ ןֶרָק םַג
 טַּפְׁשִמ הֵחְד  ךיֶמָתְַּ גנל הֵׂשֲע ונישענ הָוֲאַגְּב יֵרְבּוד , הָרּובְגּו ַחֹכְּב ְףיִתָלָד
 ׁשֵרֹוד ןיִאְו ץֹומִּכ ּונֵיָה . ןנְמ שק ונצּוהְו גנקרגה : ןעטל , תַכָּפַהְתַמַה בֶרֶח
 הַמּו : ךניד .ׁשֵבָיַה שק שא ןושל תַצּוה .ותָעְּב ןֶנָד חקֶלֶהְּ אלה . ופְסֶאָל
 רֵּבַדְי םיִרָבָד לַעַּב יִמּ , ּוניִתותַפֶשְּב ק } קצּויו רמאנ הַמּו .קֶדַמְצִנ הַמּ רָּבְדַ
 םיִרָז , תֶלֶוַא ונְלֲחָנ לָסָּכ נַּכְרִד הז ; ןעמל ,םֶלָּכִי אל ויִּפ ןֹוחְתָּפְבּו . תוחצ
 אַּב םַחַר תרּובק ער .ַחיִׂש לַכּוי יִמ יִּבְל יִתיֵּכָז םיִאְבֹוסְו םיִלְלֹוז םיִאְמּוח
 םיקּוחו תיִרְּב תא ימּותַח .ץֶרָאַּב ּוניִוְתַה תַפומ תֹוזֲח : דגיי ,לָבָהְּב ְֶלֹוהְו
 תַאָמְט םוא ּונאָרקַנו ונְלַלּוח ,יִח לֵאָל םיִנָּב ׁשָרּוק עַרָז ונבשוח , םיִרָשָָ
 ףֶרֶמ , .לֵארְשִיּ לָמֵע הָאָר אל םֶרֶמ . עֶרּב תואְרַמ םיניע רוהמ : ךנעמל , םֶשַה
 גנֵתּולַדְּב הָי ; ךכוד | םיִנָד תַעיִלְבִּ ריִעָצְו בַר נחַּבִט . ,ּונֵׁשְפַנ הֵפְסֶכִנ ּונָל אל
 , ֹויְחו ושע אז ונֵּתְעַרַי .ּוניִדָי הֵּמָמ תַעַּב תקזחה ּונֵּב דִי ּונָּתננֹוח הא

 ; ךנעמל .עַגר תַבּוֲהַּכ ונָב לח אל םִיַדָי

 , רָפֵאְו רֶפָע לע םֶחָנִּת .ףֶדֵנ הָלֶעְל הֶכּורֲא הָלֲעַּת
 ןיא יִּכ אָרֵּת :ְךיִׂשֲעַמ ןֹוחְתְו ּוניֵאְמָח ְךיְִׁשּת
 ; ךנרד ,הָקָדְצ ּונְמִע הֵׂשֲע .ׁשיִא

 תֹונוֲע לַחֹומ תֹודיִסֲחַּב גהַנְתַמ םימחר אָסְּכ לַע בֵׁשֹוי ְּךֶלֶמ א

 ט"ע שוריפ
 ןעֶמּוק ףךאר סֶע םאוָו םיִטְכעֶלֶש יִד עֶרעֶזְנּוא ןּופ טיִנ נּוא רָמָה זָנּוא טיִמ
 דֶרֶע זיִא רֶע סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ףיוא דְנאַטְׁש רעֶזְנּוא העָז . ןעֶנעוֶו םיִׂשֲעַמ
 ןעפראווקעונא טְסְלאָז וד שא נוא גיִדייִל נּוא םעֶרָא ןעֶנעֶז רימ סאָד
 ןענעק ריִמ נּוא 'םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןופ
 .ְרעֶפ טיִנ ראָנ םיִׂשֲעַמ עֶרעֶזְנּוא ראפ

 ; ןעֶגְנאַל |
 ףיוא גְנעֶרְּב טאָנ ּוד "יא הֶלֲעַּת

 םאוָו לֵאָרְׂשִי יד וצ הָאּופְרֲא
 עֶנעֶנאָלְׂשּוצ ןייֵא ּוצ ןעֶביִלְנעֶג ןעֶנעֶצ
 ףיוא ןעֶקְנעֶרעֶּב ךיז טְסְלאָז וד טאַלְּב

 9 (ט"ע רוזחפ)

 ןעֶמְראַּבְרעֶד טְסְלאָז ווא דָניִז עֶרעֶזְנּוא
 זיִא םִע סאָד העְז אָ ,קְרעוֶנ עֶנייַד
 ףיוא לאָז רֶע סאד קירצ ןייק אָד טיִג
 ריִמ ןעֶמעֶּב םורעֶד ,ןייז לֵלַּפְהִמ זְנּוא
 הקדצ זְנּוא טיִמ טְסְלאָז וד סאָד ףיד
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ וְסְלאָז גּוא ןוהמ

 : דָנז
 עץ -] 7
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 תַחיִלְסּו םיִאָטֲחַל הָליִחְמ הָּבְרַמ ןושאר ןושאר ריִבֲעַמ ,ֹומַע
 ,לֹומְנִּת םָתָעָרְכ אל חּורְו רָׂשָּב לַּכ םִע תֹוקָדְצ הָׂשֹוע , םיִעָׁשֹוּפַל
 שלש תיִרְּב םֹויַח ּונל רֵכְזּו ,הָרָׂשָע שלש רמול ּונָל תירוה לא
 בָצְיתּו ןנָעְּב יי רֶרַָו בּותָּכֶׁש ּומְּכ . םֶרְקִמ ויָנָָל םעֶדֹוהְּכ . הֶרָׂשָע

 :וי םֶשְב ארקיו םָׁש ומַע
 ;ארקיו ויִנָּפ לַע יי רובעיו

 + םיִפָלֲאָל דָסֶח רָצונ .ת דת בַרְו .םִיַּפַא ְךֶרֶא . ןּונֵתְו םּוחַר לֶא יי יי
 זתלס .ונָקְלַחְנּ ונְתאָמַחְלּו רננועל ְּתְחַלָסְו . הקנו הֶאָּטהְו עשַפַו ןוע אָשונ -
 תֶלַסְ בוט יָֹרֲא הָּתַא יִּכ . ּונְעָׁשָפ יב נּכְלַמ ונָל לַחְמ ּונאַמֲה ִּכ ּוניִבֲא ונָל

 ;ףיֶאְרּוק לבל רָסָח בַרְ

 ובל וניִתְעְוש לוק? הָביִׁשְקַה + ּונֵנּונֲחַּת לֹוקְּב הָבישקַהְו ּוניִתְלְפת יי הָניִזֲאַה
 תֹוחּוקְּת ףיֶניֵעְו תובושק ףיָנְזָא אָנ יִהּת : לָפְַ יִלֶא ִּכ וניָהְלאְו

 םהָפִ תֶא ְךֶּתְבָׂש ןוכמ םִיַמָׁשַה ןֵמ ? ִּתְעמָׁשְו . לארשי ףמע ףירבע תַלֵפְּת א
 ;ךֶל ּואָטָח רֶׁשֲא מ בַעְל ּתְחַלָסְ םמָפְשִמ תיִׂשָעְו םֶתָנַחָּת תֶאְו

 ףמע לַע הָעּוׁשִיַה וול ,ּוניִלֲע ַײ םֵחַרְּת כ םיִנָב לַע בא םֶחַרְּב

 בקעי הלא ונ5 בָגשִמ ונמְע תֹואָבְצ דו ; הֶלָס ּךֶתָכְרַּב :
 ונעו למה הָעיִשוה יי :ךְב חטוב םָרָא ירא תֹואָבְצ יי :חָלֶמ

 ;ּונֲאְרָק םֹויִּב
 התאשנ רֶׁשֲאַכְו .ךֶדֶסֵח לֶדֹונְּכ הזה םָעָה ןֹוֲעַל אָנ ח חַלֶס

 ;רֵמֲאָנ םשו הנה דַעְו םִיַרְצִמְמ הזה םִעְל
 ;ְךיִרָבְרִּכיִּתְחַלָס יי רֶמאֹ

 ריִעָחְו ּוניִתֹומְמֹוׁש הַאְרּו ְךיֶניֵע הקפ 'עַמָׁשּ נָא יַהֹלֲא תה
 ּונֹחַנֲא וניתוקדצ לע אל יִּכ :ָהִלֲע ְמָׁש אָרְקִנ רֶׁשֲא

 הֵעָמִׁש יָנֹדֲא : םיִּבַרָה ְּךיִמֲחַר לע יִּכ ְּךיֶנָפְל וניננחת םיִליִּפַמ
 יִּכ יִהְלַא ְךנִמְל רֶחַאְּת לֶא הֵׂשֲעַו הָביִׁשְקִה יָנֹדֲא הָחָלְס יָנֹדֲא

 :ךֶמֵע לעו ךֶריֵע לַע אָרְקִנ ְךמָׁש
 וראה | וניתובא יהלאו וניהלא ןיחתופ

 1 ָךֶמֶאָל יִעשְפּו תומָשָא אָנ חַלָס ןזח
 ט"ע שוריפ

 .עֶנייִר סאוָו דֶנִז יד ןעֶגעוֶו ןופ קְלאָפ ּביִנ ראפ טאָג ְךיִד טעֶּב ךיא תֹומְׁשֶא אָנ חַלָס
 -+ ןייַ גֹורְּב טיג ּוטסלאז ןעֶניִדְגיִז רעְרגיק  ןייד ןּופ דֶניִז יד גּוא טייקְניִרְלּש יד

 - . | תלס 8 3 (₪"ע רווחמו
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 מע רוקממ וחיו לו עג אנ חי ןוח
 ָךֶמָאָנּכ כחנתו אש ךיִלְנְד ןועל להק

 ְךֶמּוׁשִרְּכ םיִבָזועְו םידומ לֹּכַה אנ חל זו
 ךמש ןַעַמְל לחמ עשו ןועל יחק

 ףֶמְשְל יֵאּורְבִל תֹונְנְׁשּו תונודז אָנ חַּלֶס ןוח
 ְךֶמֶׁשִנ תַביִדְנִּב אָמַח ּומיִאָטַח ןועל לחק

 ךֶמַע יֵמְׁשִר תולפמ שפט אנ חס ןזח
 ָמָאְּכ ּנְניֵאְו שקבי ךיֶדיִדי ןועל להק

 ְךֶמֶעְל םיֲִחַּתשִמּו
 ְךֶמֲעַט בּוטִּב רֵּפַּכ ךיַחוקל ןֹוֲעַל להק

 הֶמְלעְב ךיִרחומו ךילחומ יִרְמ אָנ חַלֶס ןוח
 ְךֶמֶלּוא הָנְבּו הָחְמ !

 ְךֶמֹולְׁש תַּכְסְּב םֶננּוְו םֶפּולְס א חלב ןזח

 םיִעְרֹוּכ ׁשֵחַּכ אָנ חַלְס ןח

 םיִחָדְנ ןוָעַל להק

 2 ית
 ."% | יי }
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 ט"ע שוריפ
 עֶניִצּומְׁש עְרָעיַיז ּביִנ ראפ טאָנ םֶלּועְג אָנ חַלֶס

 ןופ ןעֶּבייַלְּב ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז ייֵז נוא דֶניִ
 סאו ןיִּבעֶל ןעֶניִּבייֵא םעֶד ןּופ לאונק םעֶד
 סאו יִד ןופ דֶננ יִד ּוצ ,זיִא ריִד ייֵּב
 ןעֶגאָרְט ראַפ ּוטְסְלאָז ןְהאָפ ןייַד ןעֶגאָרְט
 ןיִמְראַּב רעֶד וצ ןעֶקְנעֶראַּב ףיז טְסְלאָז נּוא
 טְגאָזעֶג טְסאָה וד יונ יֹוזַא ייֵז רעֶּביִא ףיז
 אָנ חַלְס .'ָךיֶרְבֶרִּכ יִּתְחַלְס, ּוניֵּבַר השמ ּוצ
 דניז עֶרֶעייֵז ּביִג ראפ ְךיִד טעֶּב ָךיִא לפס

 ןעֶזאָלְראַפ גּוא הֶרֵוְתִמ ףיז ןעֶנעֶז על ןעֶד
 רֶהעָמ רֶניִז יִד ןעֶלאָז ייֵז סאָד דֶניִז עֶרֶעייֵז
 ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא טְסאָה ּוד יונ יֹוזַא ןּוהַמ טיִנ
 טְסעֶו ןוהט הֶבּוׁשְּת טעֶו סאוָו רעֶד סאָד
 דני יִד לַחֹומ יי ,ןייז לַחֹומ םֶהיֵא ּוד
 ןעֶמאָנ ןייד ןּופ גְנּוגיִגעֶּמְׁש רעֶדיוִו יִד נּוא
 ראפ ְךיִד טעֶּב ףיִא תוגיד) אָנ חַלְפ , ןעֶנעוֶו

 ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶג ןעֶנעֶז סאוָו רֶניִז יר ּיִנ
 יז סאוָו יִד ּוצ ןעֶרעֶגְמּוא נּוא גיִליווְמּומ

 ןעֶמאָנ ןייב ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶנעֶז
 ראפ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו םיִאָׁשָח עֶרֶעייֵז ןעֶגעוֶו
 ןעֶניִרעֶגיִג ןייב טיִמ ןעֶניִנייַר ּוטְסְלאָז טְניִרְניִז

 6 (ם"ע רווחמ)

 ןעֶגיִרעֶגעֶג ןייב טיִמ טְסייֵה סאָד ןעֶגעֶר
 ּביִנ ראַפ ְךיִר טעֶּב ףיא שפט אָנ חַלְס ,ןוצְר
 טְפעֶהאַּב ןעֶנעֶז סאוָו תֹוריֵבְע עֶׁשיִראַנ יד
 ןופ דֶניִז יִד ,קְלאָּפ ןייַד ןּופ םיִעָשְר יִד ןָא
 ןעֶרעוֶו טְכּוזעֶג לאָז קְלאָּפ עֶטְּביִלעֶג ןייד
 יֹוזַא ןעֶרעוֶו ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶלאָז יי] גּוא
 שקנבי אּוהַה םייִּכ, טְנאָזעֶג טְסאָה וד יוו

 ןיִא שייט זיִא סאָד יּויניִאְו לֵאְָשִי ןיצ תֶא
 ןעֶרעוֶו טְכּוזעֶג טעוֶו טייצ רעֶגיִּבְלעֶז רעֶד
 טינ ןעֶלעֶוֶו ייֵז נּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ דְניִז יד
 ּביִנ ראפ ףיִד טעֶּב ףיִא ׁשֵחַּכ אָנ הֵלִס .ןיי1

 םאוָו יִד ןופ ןעֶניִל יִד נּוא טייֵקְׁשְלאַפ יִד
 יִך ּוצ ,ריִד ןעֶנעֶק ףיז ןעֶקָנּב גּוא ןָעינק
 אייֵז טְסאָה ּוד סאוָו לֵאָרְׂשִי יד ןופ דְניִז

 ןעֶּבעֶגְראַפ ּוטסְלאָז קְלאָפ ןייב ראַּפ ןעֶמּונעֶג
 אָג חַלְפ ,ריִמָּת זיִא רעֶגייֵטְׁש רעֶטּוג ןייַד יוִו
 רעֶריוִו יד ּביִג ראַפ ְךיִר טעֶּב ךיִא ירָמ
 ריִד ּוצ ןעֶפאָה םאוָו יִד ןּופ טייקְניִנעֶּפְׁש
 רֶניִז יד .טְלעֶו ןייד ןיא ְךיִד ןעֶגיִצְנייַא גוא
 פָא טְסְלאָז לֵאָרְׂשי עֶנעֶסיֹוטְׁשְראַפ יִד ןּופ
 - ,ׁשְרְקִמַה תיִּב ןייד ָעיֹוּב גוא ןיִקעֶמ

 אנ
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 ָךְמּולֲעְּב שובְכּו םלע ְךיֶדָבֲע ןוָעֵל יהק

 ָךֶמֹורְמִמ ּוׁשְנָעַי ןֶּפ אָנ חַלֶס ןוח
 ךממורו ּךֶָלִהְת איִהְו חַּכִׁש ףנאצ ןוָעַל להק

 ָךָמֹורְמִמ ֹומיִלָע לֹומֲחַו םָנֹולְק אנ חל ןזח
 ְךמְרָחְּב םֶדּוצְלַמ אָּׂשִּת ךיִמּוחְר ןוֲעַל להק

 ףיִמּוחר בועת עּוּתְעִּת ץֶמָׁש אָנ הל ןח
 66 ס 6 6 6 4 6 + 6 0 6 0 ְךיֶמֲחַר לֶדֹונְּכ רֵבֲעַה ְךיֶמיִמְּת ןועל קיח

 ריִבֲעַמ . ֹומַע תונוֲע להומ תֹודיִסֲחַּב גַהַנְתִמ םיִמֲחַר אֵסְּכ לַע בֵשֹוי ְךֶלֶמ לֶא
 תוקָדְצ הֶׂשֹע םיִעָׁשֹוּפַל הָחיִלְסּו םיִאָּמַחְל הָליִחְמ הָּבְרַמ .ןושאָר ןושאְר

 .הָרָשָע שלש רמול ול תיִרוה לא ;לֹומְנִּת םת רַעְרַכ אל .ַחּורְו רָׂשָּב לָּכ םִע
 דרינ בּותַּכָׁש ומִּכ , םֶרֶקִמ וָנֲעְל ַּתְעַדֹוהַּכ הרשע שלש תיִרָּב םֹויַה ול רָכְּ

 ;ײ שב אָרְקִי םש ומִע בצת ןנעָּב 4

 : אָרְִיַנ ויָנָּפ לע יי רֹובֲעַי
 רָסָח רָצּונ .תַמָאָו דָסֶח בֵרְו םִיַּפַא דא ,ןּונַחְו םוחר לֶא יי ָײ
 ונָנועַל .ַּתְהַלְסְו הקנו חֶאַטַחְו עַׁשָפְו ןוָע אָשונ . םיִפָלַאְל <
 ונָּכְלַמ ּונָל לֵחָמ ּונאָטֶח יִּכ וניֵבָא ּונָל חֶלס : ונָּתְלַחְנּו ונֲחאָמַחְל
 יארק לָכְל דָסֶח בָרְו חֶּלַמְ בוט יָנֹדֲא הֶּתַא יִּכ ּונֲעְׁשַפ יִּכ

 ןיאו ּנאַטָח יִּכ נֶעַָי יל ניִנפ ּוניָהלא "םיִָהְל ונמל ונשוב ּוניֵהלֲא
 : הָרֵצ תֶעְּב ונֵל דָמֵעַי לֹודֲגַה הִמָׁש ונְדֲעַּב רומעָי יִמ

 ט"ע שוריפ
 עֶרֶעייֵז ּביִג ראַפ ףיד םעֶּב ְףיִא םֶמּולְס אָנ
 ןייב ןיִא ייֵז ץיִׁשעֶּב נּוא גְנּומירק ראפ

 ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו יז סאוָו םִיַלָשּורְי טאָטְש
 טְכעֶנְק עֶגייֵר ןּופ דְניִז יִד ,םֵלָׁש תַּכּוס
 גְניוִוְצעֶּב גוא ןעֶליֹוה ראַפ ּוד טְסְלאָז
 .ׁשיִנעֶגְראָּבְראַפ עֶנייֵד ןיִא תֹוריֵבֲע עֶרֶעייֵז
 ּביִנ ראַפ ךיר םעֶּב ְךיִא ּוׁשְנְעַי ןֶפ אָנ חַלֶס

 יעָנ טיִנ הָליִלָח ןעֶלאָז ייֵז סאָד - דְניִז יד
 דְניִז יד לעֶמיִה ןייב ןּופ ןעֶרעוֶו ! טְפאָרְטֶׁש
 סאָר נוא ןיִסעֶנְראַפ ּוטְסְלאָז ףאָׁש עֶנייַר ןופ
 ,גנּוּייַה-רעֶר ןייב נּוא 3יול  ןויד זיא

 5 (מ"ע רוותמו

 רֶעייֵז ּביִנ ראַפ ָךיִר טעֶּב ךיא םֶגֹולְק אָנ חַלְמ
 יז רעֶּביִא ףיד םעֶראַּב רעֶד נּוא ךְנאַׁש
 ְביִל עֶנייֵד ןּופ דְניִז יד ,לעֶמיִה ןייד ןּופ
 יז סאָד ןעֶנאָרְט ראפ וד טְסְלאָז רעֶּבאָה

 ץעֶג רעֶר ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶגְנאַפעֶג םינ ןעֶלאָז
 םעֶּב ךיא ץֶמִׁש אָנ חלס .ףאָרְטְׁש ןייד ןּופ
 ןיִגְנּוריִא ראפ עֶכיִלְרְנעֶׁש יִד ּביִג ראפ ףיד
 יעָג עֶנייַד ןופ ןעֶטייֵקְגיִדְריווְנּוא ראפ נּוא
 ּוטְסְלאָז עָמּורְּפ עֶגייֵד ןופ דֶניִז יִד .עֶטְּביִל
 ּרעֶד סיֹורְנ ןייב יונ יייזא ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא

 : זיא טייֵקְמיִראַּב

 םנמא 10
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 ףמע לע העושיח ויל :ּוניִלָע יי םחרּת ןֵּכ ,םיִנָּב לע בָא םָחַרְּבִי
 בקעי יָהְלֶא ונל בָנָשִמ ּונָמִע 'תֹואָבְצ 5 ;הָלֶס ְּךֶהֶכְרִב

 וגני ךֶלֶמַה הָעיִשֹוה יי : ףֶּב חטוב םֶדָא ֵרְׁשַא תֹואָבְצ יי ; הָלָמ
 ;ּונָאְרְק םֹויְב

 וניתוכא יהלאו וניהלא

 ,ּונָּב ,ןֵכֹוס רֶצָי ,ןֵּכ םֶנָמ א
 קֶדֶצ בר .קֵדְצַהְל ְּדִּב ,ּונֵנֲעַו

 ,ֹורְּפִס ,לֵנֵּפ םגו .לָנֵרְמ לוע ג
 ,ֹורָבְד .לוק ןֵּתַי .לֹוקְּב גאוש דוד
 .ומוקמ .רוגנס הקו רוגטק ס ַה
 ,ֹומָאֹונ ןעמל .ול ןָעָשַמְל .יו יקי ו

 / הנשושל , חרפי םג | חרא תּוכ
 .הנועממ .רָּבּגַה לֹוקְו ,רֵבֲעַה אטח
 ,םיִמָׁשֲא ; חַלְסּ לחמ . חֶלַסְו נוט
 ,םיִמורְמִמ בָשָה םַנְו .בשקה ה
 ,יָנֹוֲע ,שֹוּבְכִת וצו , ׁשֹוּבֲחַּת באב
 .יָנֲעַמְל .הָלֵמ רֹומָא .הָלֵהְת ך ל

 ט"ע שוריפ
 ריִמ סאָד תָמֲא עקאט זיִא סֶע מ םָנְמָאי

 רֶצי רעֶד ןעֶד טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 רְנעֶגּוי ןופ זְנּוא ייַּב טְניֹואוועֶגְנייַא זיִא ערה
 רעֶגיִרעֶגיִג סיֹורְג ריִד ןיִא ןעֶפאָה ריִמ רעֶּבָא
 גוא ןְעֶכאַמ טְכעֶרעֶג זְנּוא טְסְלאָז .ּוד טאָג
 עֶרֶעייֵא ןעֶּבעֶג ראַּפ ּבאָה ךיִא ,זְנּוא רעֶפְטִנֶע
 ןמְש םעֶד גיִדְריוִו םּוא ראפ לֹועְג ,דניז
 ראפ נוא זְנּוא ףיוא תֹוליִכְר דעְר רֶע סאוָוו
 רעֶּביִל רעֶד ,גְנּולְהעֶצ רעֶד ןיוז גיִדְריוִו םּואי
 יִר ףיוא פֹוק ןייֵא טיִמ טייֵרְׂש סאוָו טאָג
 ןעֶּבלִג לאָז ןּוהָמעֶג זייַּב זְנּוא ןעֶּבאָה םאוו
 עֶרֶעייֵא ּבאָה ךיִא לוק ן'טיִמ טְראוָו יי
 םאָנ ְךיִד טעֶּב ָךיִא סה ,ןעֶבעֶגְראַפ דני
 גרטקמ םעֶד ןָמָש םעֶר ןעֶגייוַוְׁש ליטָש ךאמ>
 ץיִלָמ םעֶד טֶרָא ןייז ףיוא ןָא םֶהעֶג גוא
 ןיַא ּוצ ןיצ םֶהיֵא לאָז טאָנ נוא רע"

 11 6 (מ"ע רווהמ)

 גֵרְמקִמ םעֶד ןייז חַצנְמ לאָז רֶע גָנּוציִטְׁש
 רֶניֵז יִד ּבאָה ךיִא ןעֶגאָז לא טאָנ יִרְּ
 םֶהָרְבַא ןופ תּוכָו רעֶד תּוכְו ,ןעֶּבעֶג ראַפ
 תּובְ רעֶד החָרֶזָא טְסייֵה רֶע סאוָו ּוניֵכָא
 ֵאָרְׂשִי יִד ּוצ ןעֶנייֵׁש נּוא ןע עֶהיִלְְּפיֹוא לאָז
 רעֶּביִא ריִּפ דְניִז יִד ,הָנֵׁשֹוׁש ןעֶסייַה םאוָו
 לֹוק ןעֶקְראַטְׁש ַא טיִמ לעֶמיִה ןּופ יירש נּוא
 ריִמ חַלַפָנ בוט ,ןעֶּבעֶג ראפ דְניִז יד ּבאָה ְךיִא
 בוט, טְסייֵה ּוד סאָו טאָג ףיר ןעֶמעֶּב
 יִר ּביִג ראַפ נּוא לֵחֹומ זְנּוא ייֵנ "חֶלסְו
 הֶלָפְּת רעֶזְנּוא טאָג ּוד םֶהעָנ ראפ ,דניִז

 לעֶמיִה ןּופ ןעֶרעֶּפְטְנֶע ךיֹוא טְסְלאָז גּוא
 איִר טֹוּנֲחַּה בַאְּכ ,ןעֶּבעֶג ראפ ּבאָה ףיִא
 ןעֶלייֵה נוא ןעֶרעֶטְסאַלְפ ּוטְסְלאָז גאָטייוו
 ןיא ןעֶסעֶרְּפְנייֵא ּוטְסְלאָז דֶניִז עֶנייֵמ גּוא
 זַא טְּביֹולעֶג ןעֶרעווֶו טסעו) ור ,םַי ןעֶפיִמ

 ר
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 ,תיִרָב יֵנְּב .עשְר םַגְו .עשפ הָחִמ
 .תירָאְשל .ּךָדֹוה ןֵּכ .ְּךֶדֶסֵח גוה ָנ
 ,הָצְרִּת ישחל םִנְו . יִׁשֲחַר תֹוכָס

 ,הָצִפְתָו .הָשָע ךנעמל .אֵׂשּונ ןֹוע
 ,םיִׂשָהְל ןוָע םוקמ .ןֹוּבְלִעְל הָנּפ
 ,םיִסֹוח ָךְבָל . רשבפ םֵנְו .רֵסֶה ןחצ
 .יָניֵע עמד הארו .עמש ילוק
 .יִנֵביִׁשֲהַו ,יִביִנ הָעָש ,יִבֹיִר בי :
 ,רַמָאְנִּכ ,רַהֵמ בֶעָּכ .רהט ץֶמֶׁש
 רמאתו .עשונ םַעְל .עֵׁשָפ הָחְמִּת

 תֹונוֲע לֵחֹומ תֹודיִסֲחַּב גַהַנְתֶמ םיִמֲחַר אֵסָּכ לַע בֵׁשֹוי ְּךֶלֶמ לא
 תָחיִלְסּו םיִאָמֲחַל הָליִחְמ הָּבְרַמ ןושאר ןושאר ריִבֲעַמ .ומע

 ,לֹומָנֵּת םָתָעָרְכ אל חּורְו רָׂשָּב לָּכ םִע תֹוקָרְצ הָׂשֹוע . םיִעָׁשֹוּפַל
 שלש תיִרְּב .םויַה ּונָל רֶבֹּ .,חֶרָׂשֶע שלש רמול ּונָל תיִרנה לא
 בֵציתִינ ןָנָעָּב יי דרי בּותָּכֶׁש ֹומְּכ .םֶדְקִמ ויָנעָל ָּתעַרֹוהְּכ ,הֵרְׂשֶע

 ;ײ םֵׁשְב אָרְקִיַ םָׁש ּומָע

 :ארקונ ויִנָּפ לע יי רובעוו
 ט"ע שוריפ

 טעְניימ ןופ טְראוָו סאָר ןעֶנאָז טְסעוֶו ּוד
 ְךיִא עשַפ חַחְמ ,ןעֶּכעֶג ראַפ ְךיִא ּבאָה ןעֶגעוֶו
 נּוא תֹוריֵבֲע יִר ּפֶא קעֶמ טאָנ ךיר םעֶּב
 ןעֶגעֶז סאוָו טייל יִד ןופ םְטְכעֶלְׁש סאָד
 ראָנעֶג ןייב םימ ףיז ריִּפ ,דנּוּב ןייד ןיִא
 יִר ּוצ ןעֶנאָז ּוצ ריִד ראַּפ טְסאַּפ יֹוזַא ןעֶר
 ראַפ ְךיִא ּבאָה לֵאָרְׂשִי ןופ גְנּוּבייַלְּב רעֶּביִא
 טאָנ ור םֶהעֶג ראַּפ יִשָמִב תֹוכְס ,ןעֶּבעֶג

 הכּפת ןייַמ ְףיֹוא נוא ,ןעֶקְנאַרעֶג . עֶגייֵמ
 טאָג ,ןעֶליוו ןעֶטּוג ן'טיִמ ןעֶמעֶגְנָא ּוטְסְלאָז
 טענייב ןּופ ּוהְט רֶניִז טְסְגאָרְט ראפ ּוד סאוָו
 נּוא ליֹומ ןייד ןעֶנעֶפֶע טְסְלאָז נּוא ןעֶגעוֶנ
 רעֶק ןֹוּבְלֶעְל הַגָפ , ןעֶּבעֶגְראַפ ּבאָה יא ןעֶגאז
 לֵארְשִי סאוָו הָׁשּוּב ירד ּוצ טאָנ ּוד ףיד

 טְסְלאָז נוא די עֶרְעייֵז טיִמ ְךיִז ןעֶמעֶׁש
 19 6 (ש"ע רווהמ)

 ישנוע םעֶד שאַטְׁשְנַא ןעֶנעֶכעֶר ראַפ סָע ייֵז
 ּםאָר ,רֶניִ עֶרֶעייז ראפ טְמּוק ייז סאוָו
 נּוא פא ּוהְמ תֹוריִבֲע יד ןּופ קְנאַטְׁשעֶג
 ןעֶציִׁשאַּב סאָו יִד ּוצ ןיצ רֵׂשִבְמ טְסְלאָז
 דָנז עֶרֶעייֵא ּבאָה יא סאָד ריר ןיא היִז
 בוא לֹוק ןיימ רעֶה עַמְׁש יִרֹוק ,ןעֶּבעֶגְראַפ
 ךיימ גירק ןעֶגיֹוא עֶנייַמ ןופ ןעֶרעֶרְּט יר העָז
 'רימ רעֶפְטְנֶע נּוא דייב עֶנייֵמ םעֶגְרעֶּפ גירק
 ָּץַמְׁש ,רֶניִז עֶרֶעייֵא ןעֶּבעֶגְראַפ ּבאָה יא
 ןעֶגיִנייֵר ףינ ּוטְסְלאָז רֶניִז עֶניִצּומְׁש יר רה
 יונ יֹוזַא ְךיִג טייַג ראַפ ןיִקְלאוָוַא יח ייזא
 ףיִעְׁשֶּפ בֶעְכ יִתיֵחָמ, טייֵמְׁש קּוסֶּפ ןיא
 ָקְלאָפ סאָד ןופ םיִעָשָּפ יִד ןיִקעֶמ ּפא טְסְלאָז
 ומְְלאָ נּוא ןעָפְלאָהעֶג ריד ךֶרּוד ןעֶרעֶוֶו סאוָו

 : ד יִר ןעֶּכעֶגְראַפ ּבאָה ְךיִא ןעָנאָ
 יכ
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 , ןּונַתְו םּוחַר לֵא יי
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 תל נתלה ּונתאָמַתְלּ נועל ּתְחַלָמְ .הקנו הֶאָּמְִ עֵׁשְפִו ןוע אש "
 ָּלְַ בומ יָנֹרֲא ָּתַא יִּכ , ּונְעָׁשָפ יב ונּכְלַמ נָל לַחְמ נאָטַח ִּכ ּוניִבָא ּונָל

 :ףיִאְרוק לֵכְל רֶמֶח בֵרְ
 ,ןוראה ןיחתופ
 , ביִחְרַמ ֹותֹוצְרְּב .רֵצֹויַה דַיְּב רֶמֹוחַּכ הָנְה יִּב

 דָסָח ּדְרִיִּבּונַחְנא ןֵּכ .רַצַקִמ ֹותֹוצְרְבּ
 התינָ;רָצָיַל ןָפָּת לֵאְו טַּבַה תיִרְּבִל .רֵצֹונ
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 ,זָחֹוא ֹותֹוצְרְּב .תַּתַסְמַה דֵיְּב ןָכָאָּכ הָנה יִּכ
 ךֶדָיְּב ּונְחַנֲא ןֵּכ .תֵּתַבְמ ֹותֹוצְרַבֹי
 לאו טָּבַה תיִרְּבִל .תַתֹומְמּו הָיִחִמ
 חנה יכ ;רָצֵיל ןֶפֵת

 רואָל קָּבְד ֹותֹוצרִּב .ׁשֶרֶחֶה רְִּב ןְַרְגַּכ הָנה יִּכ
 ףמות ְּרָיְּב ּונְחַנֲא ןֵּכ .שַרֶּפ ותוצרכי
 ןֶפֵּת לֵאְו טָּבַה תיִרָבל .שֶרְו יִנְע
 ;רָציַל

 םייל םאָד יוִו ױזַא ןעֶד רפוחכ הפ יִּב
 זַא דְנאַה .םֶרעֶּפעֶט םעֶד ןיִא זיִא

 יִלַּכ יִד רֶע טְכאַמ ליוִו רעֶּפעֶט רעֶד
 יִד הֶע טְכאַמ ליוו רֶע זַא וא טייֵרְּב
 ןייד ןיִא ריִמ ןעֶנעֶז ױזַא ,גְנֶע לב
 טְסְּמיִה ּוד סאוָו טאָג גד יס , דְנאַה
 טְניִרְרעֶפ שְטְנעֶמַא םאוָו רֶסֶח םעֶד
 עֶגיִרְרעֶמעֶּפְׁש עֶנייַז ּוצ ןעֶלְהאָצעֶּג וצ
 דָנּוּב םעֶד ףיוא ןעֶקּוק ּומְסְלאָז תורוד
 תֹובָא יִדטיִמ טְכאַמעֶג טְסאָה ֹוד סאוָו
 ,ןייֵטְשייֵב זְנּוא לאָז תּוכָז רֶעייֵז גּוא
 םעֶד ּוצ ןעֶרעק טיִנ ְךיִז 'טְסְלאָז גוא

 18 6 (מ"צ רועומ)

 ט"ע שוריפ

 הנה יכ

 ןעֶר נט הפ יִכ , עֶרֶה רֶצָי ןופ גּורְטק
 סרעקאה םעֶד ןיִא ןייֵטְׁשַא ַא יונ יוזא
 םהיִא רֶע טְסאַּפ לוג רֶע זַא ,דְנאַה
 .ּוצ ליוִו רֶע זַא וא דאו ןיִא ןייא
 ריִמ ןעֶנעֶז יוזא ,םֶהיֵא רֶע טְסיֹוטָׁש
 טאָג ור הפ , דְנאַה רעֶד ןיִא ריִד ייַּב
 ְמְכאַמ נוא גיִרעֶּבעֶל טְסְכאַמ ּוד סאוָו
 ןייֵא יו ױזַא ןעֶד נפ! ֵנָה יב ,ןעֶטייֵמ
 זַא ,רֶנאַה םיְרִיִמְׁש םעֶד ןיִא ןעֶזייַא
 ןיִא ןעֶזייַא סאָד רָע טְנייֵל ליוִו רֶפ
 ּמְמעֶנ ליוִו רֶע זַא וא ןייַרַא רֶעייֵפ
 עֶנעֶז ױזַא ,רֶעייֵה םעֶר ןּופ וצ םָע רֶע

 רימ
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 זַחוא ֹותֹוצְרִּב ,הָלֵמַה דִיָּב הָנָהְּכ הנה יִּב

 א ריב ּונְתַנֲא ןֵּכ .חלש ֹותֹוצְרִבּ
 ןֶפֵּת לֵאְו טֶּבַה תיִרְּבַל .חָלֵסְו בוט

 שי 6 4 וי=
 חנה יכ

 גֵנֹוח ותוצרּב .גְנזִמַה דיְּב תיִכּוכְזִּכ הנה יב
 ָךיְּב ּונְחַנָא ןֵּכ .גָנֹומְמ ֹותֹוצְרִבּו = =

 לאו טָּבַה תיִרְּבַל .גַנֹוׁשְו ןֹודָז ריִבֲעַמ
 הנה יכ :רָצְיל ןֶפֵּת

 רשימ ֹותֹוצְרְּב .םֵקֹורָה דַיְּב הָעיִרָיַּכ הֵנְה יִּכ
 לא ךֶרָיִּב ּונְֹנָא ןֵּכ .םקַעָמ ֹותֹוצְרִבּו
 ןֶפִת לֵאְו טֵּבַה תיִרְּבַל .םקונו אנק
 הנה יכ ;רָציל

 גֵסְנַסְמ ֹותֹוצָרִּב .ףרוצה רִיְּב ףֶפֶּכַּכ הֵנְה יִּכ
 ָךיְּב ּונְחַנֲא ןֵּכ .ףֵרָצְמ ֹותֹוצְרִבּ

 מ ה יו יומה וה ו ו

 ט"ע שוריפ
 טאָג ּוד מת , דנאה ןייד ןיִא ריש

 רעֶקְנַא יא יונ ױזַא ןעֶד הפ חנה יי
 לו רֶע זַא ,דֶנאַה ס' ְךעֶפיִׁש םעֶד ןיִא
 נוא ףיש יד םֶהיֵא טיִמ רע טְלאַהְרעֶפ
 ףיוא ןייֵג יז רֶע טְזאָל ליוו רֶע זַא
 ןיִא ריִמ ןעֶנעֶז ױזַא ,רעֶסאו םעֶדד
 4 םאוו טאָנ וד גש יִא , דנאַה ןייַד
 . "חלפו בומ, ןעֶפּורעֶגְנָא טְסְרעוֶו
 יא זאָלְג ַא יו יוזא ןעֶד היִכּוּכ הנפ
 ליוו רֶע זַא ,דְנאַה םיִרעֶזעֶלְג םעָד
 ףיוא זאָלְג סאָד םיוא רע טלעקר'צ

 6 רשי ע רווחפ)

 טְצְלעֶמְׁשּוצ ליוו רֶע זַא נּוא יִלַּכַא
 ןייד ןיִא ריִמ ןעֶנעֶז יוזא ,זיִא רֶע
 גד םאָו טאָג ּוד ויד ייגמ , דְנאַה
 ןעֶמ םאוָו תֹוריֵבַע יִד ןייֵגְרעֶפ טְזאָל
 הֵגָה יִּכ ,גֵגׁשְּב ייֵמ ריִזֵמְּב ייֵח םּוהְמ
 אונידנ ְךעֶּפעֶמַא יונ ױזַא ןעֶד ! העיר
 רֶע זַא ,דְנאַה ס'ִדעְּבַעונ םעֶד ןיִא
 רע זַא נוא ְךייֵלְנ יז רֶע טְכאַמ ליוִו
 נעו ױזַא ,םּורק יז רֶע טְכאַמ ליוו
 טאָג וד אנה לא , דָנאַה ןייד ןיִא ריִמ
 אנה לא, ןעֶפּורעֶגְנָא טְסְרעוֶו ּוד סאוָו
 יי יונ ױזַא ןעְר לנג הנה יב ,"םֶקונְ
 סיטש 18



 זמ רופכ םוי ליל בירעמ
 לֵאְו טכה תיִרָּבַל .ףֶרָת רֹוזָמְל איֵצְמַמ

 הנה יכ {רֵציַל פת

 ריִבֲעַמ . ומע תונוֲע לחומ תֹודיִסֲחַּב גֵהַנְתַמ םיִמֲחַר אָמָּכ לע בשוי ְךֶלֶמ לא
 תוקָדְצ הָשע םיִעָׁש וּפַל הָחיִלְסּו םיִאָּמַחְל הָליִחְמ הָּבְרִמ .ןושאָר ןֹוׁשאִר

 א הֵרְׂשֶע שלש רֵמול ּונָל ָתיִרֹוד לא .לֹומְגִּ םָתָעָרְכ אל .ַחּורְו רָׂשָּב לָּכ םִע
 ףריַו בּותָכָׂש ומְּכ . םֶרְקִמ ונע ְתְעַרֹוהְּכ הרשע שלש תיִרָּב םויַה ול רָכְוו

 הז שב אָרְִ םָש ומָע בֵצֵיְתִיַו עב ַי

 ;אָרְקיַו ויָנָּפ לֵע ַײ רֹובֲעַיַ

 דָסֶח רָצֹונ , תָמֶאְו דֶסֶח םַרְו םיפא דר ,ןּונַחְו םּוחַר לֶא יי יי
 ּוננועל ְּתחַלַסְו . הקו ו הֶאָמַחְו עַׁשָפְו ןֹוע אֵׂשֹונ , םיִפָלֲאָל <
 ּנְּכְלַמ ול לַחְמ ּונאַמֶח יִּכ וניִבָא ּונָל חלס :ּונָּתְלַחְנּ ונֲתאָמַחְלּו
 ארק לכל דָסִח ברו חַלַסְו בוט יָנֹדֲא הָתַא יכ .ּונְעָשַפ יִּכ

 ונָל רֵּכזִּת לא :הָמָה םֶלֹועַמ יִּכ ךיֶדְסֶחַו יי ְךיֶמֲחַר רוכז
 ונולד יִּכ ְּךיֶמֲחַר ּונּומְדקְי רַהֵמ םינושאר תֹונֹוֲע

 רוכז :ךֶתְעּוׁשיִּב ונדקפ ְךֶמִע ןוצרב יי ּונֵרְכָז :דאמ
 הז ןֹויִצ רה ּךְסְלְחִנ טֶבֵׁש ּתְלאְג םָדֵק תינק תדע
 חַּכְׁשִּת לא ןויצ תַבָהַא םִיַלָׁשּורְו תּכח יי רוכז לב ּתְנַכָׁש
 םיִרְמֹואָה םִילָׁשּורְי םוי תא םודָא יֵנְבַל יו רֹוכְז :חַצְנל
 ִּכ ןויצ םֶחֵרְּת םּוקָת הָּתַא :הָּב דֹוסִיַה דע ּורֶע ּורָע
 לֵאָרְׂשילּו ֶחְצִיל םֶהָרְבַאְל רֹוכְז :דעומ אֶביִּכ הָנְנֶחֶל תַע
 הֵּבְרַא םֶהיֵלֲא רֵּבַרְתו ְךֶּב םֶהָל ָּתְעְַּׁשִנ רֶׁשֲא ּךיָדְבִע
 . וי די 0 א 2 הרע רֶׁשֲא תאֹזַה ץֶרָאָה לֶכְו םִיִמָּׁשַה יֵבְכֹוכְּכ ! םֶכָעְרִז תֶא

 ט"ע שוריפ |
 יףיוא ןעקוק טְסְלאָז שגה תירגל ,הָמּופְרַא םַעְר ןופ דָנאַה רעד ןיא רעֶּבְליִז קיש
 טְכאַמעֶג טְסאָה . סאוָו דב םעֶד רֶע טְזאָל ליוװ רֶע זַא , ריִמְׁשי רְלאָג
 לאָז תּוכְו רֶעייֵז נוא , תובָא יִד םיִמ נוא רעֶּבְליִ םעֶד ןיִא תֶלֹוסִּכ ןעֶּבייֵלְּב
 גד גוא רגל ןפִמ לו  ייֵטְׁשייֵּב זנוא .,ןייֵר יז רֶע טְרעֶמייֵל ליוִו רֶע זַא
 גּורְּטִה םּוצ ןעֶרעק םינ ףיז טְסְלאָז יד איִצְמִמ ,דְנאַה ןייד ןיִא ריִמ ןעֶנעֶז יוזא
 : עֶרָה רָצָי ןופ הַּכַמ א ּוצ ןָא טְסְטייֵרְּב ּוד סאוָו טאָג
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 ךיֶדְבֲעַל רֹוכְז :םֶלועְל ּולֲחָנְו םֶכֲעְרִזְל ןֵּתֶא יתרמא
 הָזַה םֶעָה ישק לֶא ןֶפֵּת לא ֿבֹקֶעַיְלּו קֶחְצִיְל םֶהָרְבַאְל

 :ותאטח לָאְו ועשר לֶאְו
 ונְלַאֹונ רֶׁשֲא .תאטח ּוניִלָע תֶשַת אָנ לא קיח

 :ּונאָטַח רֶׁשֲאַו
 ּונֵרְוי ּונָל חַס .ּונְרוצ ּונאָמָה קי

 : "וכו ןֹודָו רֹובֲעַי ןק, ןָא טְּבייַה ןעֶה ואָנ ,טיִנ םאָד ןעֶמ טְגאָנ רעֶטרֶע לייֵהְפ ףיוא

 הָּתַא ןַה .עֶרונ לֵאְרְׂשִיְבּו הָדּוהיִּב לֹודָנ .עֶדֹוְתֶא ְךיֶלֵאְו ׁשֹורְרֶא ףתוא
 ןומֲהַמּ ,ּונְחַנֲא םיִמָׁשֲא 5 ְבא עֶרַא 1 עֶרא נא יִעָשפ יִּכ ,עֶרֵּתַו ונָּתְרִקַח

 ונְחַמָּב ונאטח ;וַנְחַמַּב ושרק םַשְב יִּכ .ּונְחַטִׁש םִיַּפַּ ויָלֵא ןח .ּונחְנז אל ְךיֶמֲחַ
 יִּכ ,הָוקִּת לָרֵל ךְזעֶמְנ ןַח .הואג יִּלְּב ןנמ ונקפהו . הָוֲאַּת שפל ףִמָשְּב
 .םיִלָרְחנ אל םיִעֵבְׂש ָנֹורְּב ,םיִליִדְגַמ יֵלֲע םיִאָג הֶוג הֶוְג .רָמאֹּתַו ּליִּפְׁשִה
 ּודֲחַּפ + .ףָניִדְמ םיִלָד ; ונאײז ,םיִלָד בֵזֲע ץצר יִּכ , םיִלְדְלַרְתַמ קיִצָמַה לג ה

 םיִרּופְּכ םוי יִּכ , ּוהָרְּפַכְּת םויַה םִיְפָד ו ה  ּוהֵמֲחַרְל בָזֹועְו הָדֹומְּכ םיִמָּב . ּוהָרְו !
 ,ׁשֶבְרַכ יִפְּב קֵּתְמּוה ןֶה .ׁשֵּבְכִי ןועו םָחַרָי בּושי ; ׁשָּבְלִי רֶדָהְו רוה אּוה : אוה
 תואָשַמ ריִמָי יִּכ ,ּורוי לכ משל שחיו ; ונאשח ,ׁשָּבְחַיְו ביִאְבִי אוה יִּכ
 תֹוגָנׁשּו תונורז ּודָז :ּודָז רֶׁשֲא רָבָדַב ּכ . ודותי ינָפל ומַעְו ןֵה , ודְבָּב
 - םיִיַח ;ונאטח ,םייח רוקמ ז ְךֵמָע יֵב ,םִיּוחְנ יִחְתִל םַּכִז ןַה .םִיּוגַה ומיִפְּב אֵנ חַּלִס םִיּונְׂש
 רהוט יִמ תַרְׁשַח 5 .ףֶלֶמַבְּב םֶהֵמ שקע בָבֶל . ךיֶלָּטַנְמ םַעְל ןוח רֶמֶתְו
 םִאיִצְמַּת תַעָה . רֵּפַּכְתִהְל ֹוּב ךיֶאָלְמ ףלמ : ףלמ תורוא לט יִּכ .ףליִמַהְּב
 רַּתַבי } ונאמח , רֵּפַכְי הָזַה םויַב יִּכ .רֵּפַמַּב רּומָאָּכ םרהט ןֵה . רָפֹוכְו הָחיִלְס
 .יַתֹויְלַח קּוקַּפ ָתְעַרָי ןַה . יֵתֹויְלֲע ןַחֹובְּב לֵאיִרֲא תֹויְהַּב , ֵתויָלֲעַהְּב א הָצְרי
 תנחמ ריגל בֵרֲעָתְו , ֹודְבֵעְל ןיִבָא יַחּוטְו יֵתויְלַּ :  יַתֹויְלָּב תינק הָתַא יִּב

 לָלּוחְתִהְל דל ןֹרַבְל ; ונאטה  ֹורֵבָל ומש בָנׂשִניִּב .ורָּבַבִמ דַּבַכְי דַּבַּכ ןֵה .ֹודְבֵע
 הָּבְרִי יִּכ . שונעל קיִדַצַל בוט אל ןֵה .ׁשֹונֲאָל ןנֹוּבְִי אל ןְוא . שונָא לָּב
 .יִּתְמַשָא רֶׁשֲאַּכ לֵב ןֶּפ - יִּתְמַיִאָו יִּתְרוגָי וישעמִמ שונָאָמ : שונָאמ ולא

 ט"ע שוריפ
 טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ יג ּונאָטָה זָנּוא ףיוא טיִנ ְךאָד ןעֶכעֶר שק יו לא

 חלל , רעֶציִׂש רעֶזְנּוא ריִד ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו רֶניִז ןייק |
 יִעּב רעֶזְנּוא זְנּוא ּביגְרעֶפ וצי ]| .עֶנ ןעֶּבאָה ריִמ נא טְשיִראַנ רעָפ

 : רעֶפעֶש :טְגיִדְניִז
 16 9 ₪ רוגתמ)
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 הָנֲענ שָפְנ יִּתְמַחְנ : ונאטח  יִּתְמַחַנ יִבֹוׁש יִרֲחַא יִּכ .יִּתְמַמּורְו יִתיִוָׁש לַחיִמ ןח

 תיִרְּ : . םשּוה רּוּפַכְל חַצֶנ ןֵה ,םָסרְפְמּ רָּתְסִנ םֹויַח תֹודֵוְתַה . ששֶהְּל
 0 ,יִריִמְת יב תֶרֶּפַכְמ הָבּוׁשְּת ,

 יצ } - 3 9 %

 ןועממ ףיקַשַה ִּכ .'ושירק למל הָעוׁשי הָחְמֶצ לה : .ישְַכְִּ םֶהיֵניְל | םיוגב

 ןה . םָּבְרִקְּב ֹותָניִכְׂש רוה ביִצֲהְל .םֶביִרְקַהְל ויִשָדַק םַמּוקְי ושדק :ושדק

 ,םֹולְבָל םֶהיֵנְמּׂש ביִר םֶביִר } ונאטח | סביר ביִרָי ₪ ִּ , םֶביִרְמ ּוּתַחְי ומּוק

 שיִאְל תיִרֲחַא יִּכ , םוליֵעְל ֶלֶלֲהְּת ְךְתיֲעַר ן ןח ,םולָאל םירוגמק הָּפ ּומדָי

 בש ןַה , הָרֹוהְמ הָחְנִמְּכ יִּב ּונֵגיִנֲה , הָרֲהְנ חיִרָזַהְל תופְׂש םולָׁש : םולש

 ,יַניסְּב ףיֶנמֶאַנ געֶמִׁש הָרְות  ונאמח .הרות אֵצֵּת ןֹויָצִמ יב ,הָרְואַכ הינה

 ונלקני יי 1 יי םּוחַר לא יִּכ ,  יַנומָאָל רַּפַכְי םֹויַה ןֵה .יַניֵעְל ָהּורְקַח הּורָצְי ָהּוצָר
  הָנּותְו ףַא } ןורח ּונָמִמ ריִמָיו ,הָגֲהַנְל תאנְלַע

 :וגאפח ,הָנָנְׁשִב םֶעָה לֶכָל יִּכ .הָנּוׁשְמִל ןֹודְז ריִבֲעַי ןה
 בוקעו יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכָזְו . ַּתְרַמָא רֶׁשֲאַּכ תובָא תיִרֵּב ּונָל רֹוכְז

 רוּכְזָא םָהָרְבַא יִתיִרְּ תֶא ףאו קָמְצִ יִתיִרְּ תֶא ףא |

 : ; רֹוּכזָא ץֶרֶאָהְ

 תיִרְּב םֶהָל יִּתְרַכְזְו ַּתְרִמֲא רֶׁשֲאַּכ םיִנֹוׁשאָר תיִרְּב ּונָל רֹוכְז
 םיֹוגה ינ גיֵעְל םִיַרְצִמ ץראמ םֶתֹוא יתאצוה רֶׁשֲא םינושאר

 ונתחמבהש הָמְּכ ונָמָע הֵׂשֲע :יי יִנֲא םיחלאל םֶהָל תֹויְהָל
 םיִּתְלַעְנ אלו םיִּתְסַאְמ אל םֶהיֵביא ץֶרָאָּב םָתֹויִהַּב תאז "םנ ףֵאְו

 תבהא

 יִתיִרְּב תֶא ףֵאְו ,בֹוקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכָזְו

 םֶהֶרְבַא יִתיִרְּב תֶא ףַאְו ,קֶחֶצִי ''

 ןתיא
 רעֶמעֶרְק םעֶד ןעֶטעֶּבעֶג רֶע טאָה ְךאָנ רעֶר
 ,סיִנ עֶביִלְטֶע ְךאָנ ןעֶגייֵל ּוצ םֶהיֵא לאָז רֶע

 םעֶד ןעֶקְנעֶרעֶג ףייַא לעוֶו ךיִא רזא
 ןופ גוא ,קֶחֶצִי ןּופ נוא ,בֶּקֲעַ ןופ תיִרָּב
 ראפ ןייֵטְׁשְראַפ ּוצ ןעֶמ טְכיֹורְּב ,םֶהָרְּבַא
 ,בֹקֲעַי רעֶהיִרְּפ קּוסָּפ רעֶד טְנעֶכעֶר סאוָו
 .םֶהָרְבַא טְׁשְרעֶה אָ רעֶד ,קֶחֶצִי ךאָנ רעֶד
 יִפ לַע ןייְַׁשְראַפ ּוצ ןיִּבעֶנ ריִמ ןיִלעוֶו
 ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןיירא זיִא דְניקַא ,לשמ
 ,םיִנ טְניִּפ ַא טְּפיֹוקעֶג ףיז טאָה גוא םאָרְקַא

 ןאו (ש"ע רוזתפ)

 עֶכיִלְמֶע ְךאָנ ןעֶּבעֶגעֶג ּוצ םֶהיֵא רֶע טאַה
 ,ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןיִּבעֶג רעֶר ,םֶנֵחְב סיִנ
 רעֶר איו ןְהעֶזעֶג טאָה נּוא דניק א ףאנ
 ,םיִנ עֶכיִלְטֶע םֶנֲחִּב וצ םֶהיֵא טּוג רעֶמעֶרְק
 רעֶמעֶרְק םעֶד דעֶרעֶג ףייא דְניִק סאָד טאָה

 עֶכיִלְטֶע םֶנָחִּב ןעֶּעֶג ְךיֹוא םֶהיֵא לאָז רֶע
 איר רעֶמעֶרְק רעֶד םֶהיִא טְרעֶּפְטְנֶע ,םיִג
 יב טְפיֹוקעֶג ףינ טאָה דָניִק סאָד ,הָמֹוׁש

 רימ 1
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 ונתובש בֵׁשָה ! םֶהיֵהֹלֲא יי יִנֲא יִּכ םָּתִא יִתיִרְּב רֵפָהְל םֶָתֹולַּכְּל

 בָׁשְו ךֶמַָרְו ףְתּובְׁש תא די תא . בש בּותַּכְׁש תָמְּכ ּנְמֲחַרְו
 ּונֲחְדִנ ץִּבִק :המש ךיִהלָא יי יי ְךְציִפָה רֶׁשֲא םיִמַעָה לַּכִמ ךצֶּבַקְ
 5 ךֶֶּבַקְי םשמ םיִמָשַה הָצְקֶּב ףמדנ הָיְהִי םִא בּותָּכָׁש הָמּכ

 3 ,בּותַּכָׁש המ ןנעָמְו 'בַעָּפ ינעשפ החמ } :ּךֶחַקי םָׁשִמּו ךיֶהלֲא
 + יִּתְלַאְג יּכ ולא הבוש ףיתאטה ןֵנֲעָכְו ְךיִעָׁשִּפ בַעְב יִתיִחָמ
 - יףיָעָׁשְפ הָחֹומ אּוה יִּכֹנָא ִכֹנָא תְרַמָא רֶׁשֲאַּכ ְּךנֲעַמְל ּניִעָשַפ הָחֶמ
 לדֲמַּכ רֶמצַכְו גְלֵׁשַּכ ניאַמַה ןֵבְלַה : רֹוּכְזֶא אל ךיֶתאֹטַהְ נמל

 גַלָשּב םיִנַָּכ םֶכיֵאָמֲה ויהי םִא יי רמאי הָחְכָננְ אָנ ּוכְל בּותַכָׁש
 םירוהט םימ ונילע קורו :ויהי רֶמָצַּכ עֶלֹוּתַכ ומיִדֲאַי םא ּניִבְלִי

 םףרהמו םיִרֹוהְמ םימ םֶכיֵלֲע יִּתְקַרְְ -,בּותַכָׁש הָמִּכ ונרהטו

 ּוניֵאָמֲח רֵּפַּכ ;םֶכְתֶא רֶהַמֲא כלול לַּכִמּו םֶכיֵתֹואְמִמ לֹכִמ
 םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הֶּזַה .םויב יִּכ בּותָּכֶׁש הָמָּכ ּנֵרֲהַמְ הֶּזַה םֹויַּב
 לֶאְו וניִלַע םחר 1 ;ּורָהְמִּת יי יָנָפְל םֶכיִתאטַח לַּכִמ םֶכְתֶא רֶהֵטְל

 אלו ד אל אט וו סוחר לֵא יִּכ בּותָּכָׁש הָמָּכ ּונָחיִחְׁשִּת

** ( . 

 לֵבְּו ךְבֶבְל 'לָכְּב ד ףיקלא : תֶא הָבֲַאְל ףערז בבל 2 תֶאְו ְךֵָבָל
 | םָּתְׁשִקְבּו , בּותָּכָש הָמָּכ נֵחָׁשְקַבְּב ונָל אֵצָמֲה : ךייח ןֵעַמְל ְדֶׁשִפַנ
 כב ה לֵכְּב ישרת יִּכ ָתאָצָמו א ַײ תֶא םַשִמ

 ארקי הָלָּפִ תיֵּב יִתיִב יִּכ יִחְּבְזִמ לע ןוצְרְל םֶהיֵהְבְִ םֶהיֵתֹולֹע
 : ; םיִמַעָה לָכְל

| 7--- 

 | ןתיא תבחא |
 ,סיִנ טְניִּפַא רימ עֶר ןעֶקְנעֶרעֶג ייֵז לאָז ןעֶמ טְגְנאַלְראַפ טְזּומעֶג םֶהיֵא ףיא ּבאָה

 רעֶד יוו ,םָנֲחִּב םיִנ עֶכיִלְטֶע ןעֶּבעֶג ּוצ
 טיִנ ראָנ טְסאָה יד רעֶּבֶא ,זיִא רעֶנייֵטָׁש
 ,ןעֶּבעֶג ּוצ ריִד טְמּוק סאוָו ראפ טְפיֹוקעֶנ
 ןייֵמְׁש לאָז קּוסָּפ ןיִא ןעוֶו , דוא לשמנ רעֶד
 םֶהָרְכַא ןּופ תיִרְּב םעֶד טְקְנעֶדעֶג רעֶהיִרְּפ
 רעֶרְניִק יד ןעֶמּוקעֶג ןעֶטְלאוָו ,קָחֶצִו נּוא
 ְךיֹוא ןעֶמְלאָו גוא לֵאעֶמְׁשִי .נוא שֵע ןּופ

 6 (ט"ע רווחמ)

 ןעֶנעֶו .יינ ןעֶר ,קָחְצִיָו םֶהָרְבַא ןופ תּוכְז
 רעֶּביִרעֶר ,ְךעֶלְקיִנייֵא עֶרֶעייֵז ןופ ףיוא ְךאָד
 ,ֿבקֲעַי ןופ רֶקִיִע םעֶד קּוסָּפ רעֶד טכאמ
 ַֿבקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכְזּו, רעֶהיִרְּפ טְגאָז נּוא
 :םעָד ןעֶקְנעֶרעֶג רֶקיִע רעֶד ףייַא לעוֶו ףיא
 ףיִא רֶע טֶגאָז ְךאָנ רעֶר ,בֹקֲעַי ןּופ תּוכְז
 ןופ תּוכְז םעֶד ןעֶנייֵל ּוצ ףאנ ףייש לעוֶו

 קחצי
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 םיִמֲחַרְּב לַּבִקְו וניִלָע םָחֵרְו םּוח ּוניִהְלֶא יי ונלוק עמש

 הָבּושנו ְךיֶלֵא יי ּונֵביִׁשֲה :ּונֲתָלִפְּת תֶא ןוצרבו
 ;ּונְגיִנַה הָניִּב יי הָניִזֲאַה ּוניֵרְמֶא :םֶדְקִּכ ּוניֵמָי שדח
 ונָרּוצ יי .ךיְנָפְל ּונָּבִל ןויָנָהְו ,ּוניִפ ירמא ןוצְרֶל יְהִי
 חַקִּת לַא ְּךֶׁשְרַק חורו .ְּךיֶָפְלַמ ּונֵכיִלְׁשַּת לא :ּונֵלֲאְְ
 לא ּונֲחֹּכ תֹולָכְּכ ,הָנְקִז תַעְל ונכילשפ לא :ּונָמִמ
 הָׂשֲע :ּונָמִמ קח לא ,ּוניֵהֹלֲא יי ּונֵבְזַעַּת לא :ּונֵבְזַעַּת
 יי הֶּתַא יִּכ ,ּוׁשֹבֵיְו ּוניִאְנוש ּואְריָו הָבֹוטְל תוא ּונָמַע
 ָנֹדֲא הֶנֲעַת הָּתא ּונְלֲחֹוה יי ךֶל יִּכ :ּונָּתְמִחנְ ּונָּתְרֲִע

 : ;ּוניֵהֹלֶא
 לֵאְו ,ּונָמיִלְכַּת לֵאְו .ונשטת לֶאְו .ּונָבְוַעַּמ לא .רניִתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֶא

 .ךיָכָרְר ונרוה יֶתֹוְצִמ ונְדְמַל .ףָתָרֹותְל וברק < ונָתֶא ל ָךתיִרָּ רָפָּת
 אי" שי"ל לא

 ןתיא תבהא ט"ע שוריפ

 נז לי יד לח ר לקרוא ו רעה יט עמ
 םהָרְַא ןופ תּוכְז םעד קְנעֶרעֶג = וו םִעְרַאּבְרְעִר טָאג רֶעזנּוא

 םעֶד טיִנ ְךאָד ןעֶּבאָה ייֵז לייַועֶּב ,קָחְצְַו רעזנוא םעגרעפ גוא זנּוא רעביא ךַיד
 הב פל לנטר א לאז רע חישה ורק טא וו על רער ר 5 םיִמָחַר יי 4 וא דיז רימ ו ףד ל - ןעֶכיֹורְּב טרער הוו צ תֶּשְת טָאנ םוא זנּוא רעק ו . טֶעבְעג

 ןָא זְנּוא בוא "תובָא .עָניִלייִה עֶרעֶזְנּוא ןופ | - 5 ,האה 8 א 303 .,.
 ,בֹומ לֶכְלּו רֶהאָי םּוגַא וצ ןעֶנעיֶמְסט | דיר ערעזנוא ,ןֶעוועג זיא גנַאל ןופ
 : הֶלָס ןֵמָא טע .דַײר ערעזנוא ייטשרעפ םענרעפ
 ףעזנוא ןופ גנוטכַארט יד גוא , ליומ = ןופ דיר ור ןעליוו םגצ ןַײז לאל
 ,רעזילסיוא רעזנוא גוא ,.רעפשששב רעומוא טָאג רנד ראפ ןַײז לָאז ץרַאה
 ןַײר א כו ראפ ונוא ןעפרטווקעוא טו טסלָאז לד ע"שבר ּונְכיִלְׁשִּפ לא
 ואווקעווא םינ טסלָאז ּוד זנוא ןופ ןעמענקעתווא טִיג וטסלָאז םימענ ןעגילַײה
 :רעפ טינ וטסלָאז סיֹוא טיג טפארק רעזנוא זַא רעמלע רעד ףיוא זנוא ןעּפ
 מיג ךיז טמלָאז גוא זגוא ןעוָאלרעּפ טיג טסלָאז ח"ב טאג ד ,זנוא ןַעזָאל
 ןעמַײװ לז ןעלעוו ןעטוג וצ ןעכַײצ א ןנוא טימ וחמ ,זנוא ןופ ןַערעטַײװרער
 להיפ ןיוש טסָאה טָאג רד םורָאװ ,דגיז יד ןעבעגרעפ ןנוא טסָאה גד זַא
 רימ ןַעּבָאה טָאג רוד רצ םורָאװ ,טסײרמַעג גוש ןעפלאהעג זנּוא להָאמ

 ! טָאג רעזנוא טאג טסרעפטנע רד גוא טּפָאהַעג
 י8 ,ןֶעֹרֲעמלֶע = ץרעוגא ןופ טאג הא םָאנ רעמא יטלאנ ניהלה

 ונבזעה 8 8 (ט"ע .רווחמ)

 6 0648 סוג 1
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 תָמֶאַּב ְךיֶלֲא בוש נו ? ףְתָבֲהַאָל ונָבְבְל תֶא לומּו , ךֶמָׁש תֶא הָאְרִיְל ונָּבִל טה

 ירְבְדִּ בּותַּכַּכ ּנֵנעַל חַלָמֶתְו "לוחמת לודָנַה ּףְמָש } ַעמְּלּ .םָלָׁש בֵלְבּו

 ; אוה בר יִּכ ָנֹוֲעַל ָּתְחַלָסְ יי י ףמש ן ןעֶמָל . ףשרק

 רֵפַּכ ,ּונָל לחמ ,ּונָל חַלֶס ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניָהלַא

 ְךיֶָּב ונא ;וניֵהלֲא הָּתַאְו ףמע ונא יִּכ :ּונָל

 ְּךיֶלָהְק נָא ;ּונָנֹודֲא הָּתַאְו ְךיֶדָבֲע נָא ;ּוניֵבֲא הָתַאְו

 .ךנאצ ונֲא ,ּונֵלְרֹוג התאו ךתלחנ ונא :ּונקלח הָתַאְ

 ּףךֶתְלּועּפ ונא :ּוניִרטונ התאו ּףךָמרּכ נָא : , ינעור הָתַאְ

 ְךֶתָלְנֶפ ונא :ּונדוד התאו ךתיער ּונֲא ?ּונרצוי הֶתִאְו

 ָךֶריִמֲאַמ ונֲא ;ּונֵּכְלַמ 'הָתאְו |ְךֶכֵע ונא ;ּוניֵהֹלֶא הֶּתַאְ
 רע 552

 ט"ע שוריפ

 סיומשרעפ , טָינ זנּוא זָאלרעפ : נו
 :רעפ טִיג זנּוא זָאל נוא ,טיינ זנוא

 ןַײד טִינ רעטשוצ גּוא ןֶערֲעװ טמעש
 וא ךאמ ,זנוא טימ סָאװ דנוּב

 זנּוא ןֶערעל ,הָרוּת ןַײד וצ רעטנהענ

 ,ןענעוו ענַײד זנּוא זַײװ תוצמ ענַײד

 ןמד ןעטכריפ ּוצ ץרַאה רעזנּוא גַײנ

 דַײנשעּב גוא ול תֶא לפי ,ןָעמָאנ
 ןעצראה רעזנוא ןופ גנוּפָאמשרַעּפ יד
 רימ גוא ןֶעּביל ךִיד לָאז ץרַאה יד
 ממ ערערה רוד ּוצ ךז ןעלָאז
 ןעצנַאג ןַעטימ גּוא טַײקניטּפַאהרָאװ
 ןעסיורג -י יי ווֿפ גוא ןַעמְלּו . ןעצרַאה

 וצ ןעבעגרעפ וטסלָאז ןעגעוו ןעמָאנ
 עג זיִא סע וו יוזא ,דנַיז ערעזנוא
 ןופ רַײר עגולַײה ענַײד ןיא ןעבירש
 וטגוצל למל ,טָאג ןַעמָאנ ןַײד ןֶעגֶעוו

 ּוצ ןְעּבעגרעֶפ וד טסלָאז אוה גג יִּכ
 רעַײז זיא ןעמָאנ ןַײד ןַעד ,דנוז ןַײמ

 : םיורנ

 גוא טָאג רעזנוא ּיניֵמּוּבֲא ימלאו וניהלֶא

 ,ןורעטלִע ץרעונוא ןופ טָאג
 (ט"ע רווחמ)

 ּפִא שיוו גוא זנוא בר ּונָל הַלְס

 רימ ןַעד א יא יִכ ,דניז ערעזנוא

 טמִיּב ּוד נּוא קלָאפ ַײר ךָאד ןענַעז

 רֶעדניק ענַײד ןענעז רָימ ,טָאג רעזנוא

 רימ ,רָעמָאפ רעזנוא טסיב ּוד גוא
 ינוא טסיב ּוד גּוא טכעגק ענַײד ןֶענַעז

 ,ערנַײמַעג ןַײד ןֶענַעז רימ ,רַאה רעז
 רעזנוא סָאװ טָאג רֶעד טסיב וד גוא
 רומ ,ןַײלַא רוד ןיִא רָאנ זיִא לַײהמ
 רעד טסנב וד גוא ּברַא ןַײד ןֶענַעז
 ןעלַאפעג זיא ךַײרגיניק ןַײד סָאװ טָאג
 ןענעז רַימ דנאצ ּונָא .לרומ רעזנוא ןיא
 רעזגוא טסיב ּוד נּוא ףָאש ענַײד
 ןעטרָאג:ַײװ ןַײד ןענעז רימ ,רַערעטיפ
 רימ , רעמה רעזנוא טסיּב וד גוא
 רעזנוא טסיב ּוד גּוא קרָעװ ןַײד ןענעז
 עמבילעב ןויד ןענעז .רימ , רעפעשעב
 רעטּבילעג רעזנוא טסִיּב ּוד נּוא קלָאפ
 עטצעשעג ענַײר ןַענעז רימ ,טָאנ
 .טָאג רעזנוא טסיב וד נּוא קלָאפ
 וד גוא קלָאּפ ןַײד ןֶענֶעז רימ = נָא
 ןַײד ןֶענַעז רומ , גיניק רעזגוא טסִיּב

 עטטירַאּב
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 ונא ; ּונַחְו םוחר הֶּתַאְו םיִנָפ יזע ּונֲא ; ּונֵריִמֲאַמ התאְו
 הֶּתַאְו ןוע יִאָלְמ ּונֲא :םיפא ְךֶרֶא הֶּתִאְו ףרוע ישק
 ְךֶתֹונְׁשּו אּוה הָּתַאְו רֵבֹוע לַצְכ ּוניִמָי ּונָא :םימחר אֵלְמ

 !ּומָתִי אל

 ,ֹונֲתָלַפְּת ךינפל אבת (אָנֲא א" ,ֹוניִתֹובֲא יֲהלאַו וניֵהלֲא

 ישקו םיִנָפיִזע ּונָא ןיִאָׁש ,ּונֵָנְִּתִמ םָלֲעְתִּת לֵאְו
 םיקידצ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאַו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיִנְפְל רמול .ףרוע

 ,ֹונֹאָמָח וניתובאו ּונְחַנֲא לֵבֲא , ,ּונאֵמֶח אֹלְו ּונְחַנֲא

 ,ּונְסַמָח ,ּונרז , ּונְעַׁשְרַהְו ,ּוניִועָה :יפוד ּונְרַּבִר ,ּונָלֵזָנ ,ּונְדְנַּב ,ּונְמַׁשָא

 ,ּונְרְרָס ,ּונְצַאְנ ,ּונדרמ ,רנצל ,ּונְבְּ ער ּונְצֲעַי :רקש נְלַפַמ
 ,ּוניֵעַּת , ּונְֲעְּת ּונְתַחָׁש ,ּונֲעַׁשָר ףרוע ּניִׁשִק נר ּונְַּׁפ ,ּוניִוֲע

 ּונֲעַּתְעִּת

 ּונָל ׁשיִחְו עשְר ְךֶרָד בוזעל ּונֵּבְלְּב ןֵתְו .ּונָעָשונ אל ןֵכָל ּונֲעַׂשַפּו ּונְעַׁשְרָה
 ויָתֹובְׁשְחַמ ןָוָא ׁשיִאְו וּכְרַד ץעָׁשֶר בֹוזֲעַי ָךָאיִבְנ די לַע בּותַּכַּכ . .עַׁשִי

 : חולל הָּבְרִי יִּכ רניֵהלַא לֶאְו ּוהמחריו יי לא בושיו

 םויָּב ּוניֵתֹונֹוֲעַל לֵחְמּו חַלֶס ּוניֵתֹובֲא יהלאָו ּוניָהְלֶא
 הָחְמ ,הָזַה םירופכה םוצ .(םויָבּ הָזַה תַּבַׁשַה תבשל)

 נֵרְצִי תֶא ףֹוכְו ְךיֶניֵע דֶגְנִמ ּוניֵתאֹטַחְו ּוניֵעֶׁשְּפ רֵבֲעַהְ
 ט"ע שוריפ

 רעזנּוא טסוב וד גוא קלֶאּפ עטמיראב
 :תוזע ןענעז רימ ,טָאנ רעממיראב
 :רעהמוראּב טסִיּב וד רֶעּבָא רעיֶמיִנְּפ
 :מראה ןֶעגַעז רימ ,גירעדינ גוא גיצ
 ןַײר טסרעננעלרער וד רֶעּבֶא ,גיקַאג
 לופ ןענעז רַימ וש יטפ יש , ןַערָאצ
 םִימ לופ טסיּב וד רֶעֹּבֶא ,דנַיז טימ
 סָאװ ןֶענַעז רימ  ,טַײקמַערַאּברעד
 ןיטָאשַא יוו וזא ןעייגרעפ געט ערעזגוא
 רֶעּבָא ,יּבױעפ מיג סע סָאװ ךַאזא ןופ

 6 (ומ"ע רוגתמ) 8

 ענַײד גוא רֶעניּבלַעז רעד טסּבַײלּב וד
 : ןעזָאלסוא טיג ךיז ןֶעלֶעוו ןערהָאי
 גוא טָאנ רעזנוא וניפיגא יטיאנ ּוניֵהֹלֲא

 .ןַערעטלֶע ערעזנוא ןופ טָאנ
 וא לחומ ַײז גוא ּבינרֲעפ .למְמּו חל
 ןופ גָאמ ןעניזָאד םָעד ןיִא דניז ערע
 ירעפ זָאל גוא ּפָא קעמ ,גנֹוּבֲעגרַעֿפ
 ערעונוא ןַעכערּברעּפ רעזנוא ןַעגַײב
 גוא ףיכ ,ןעגוא עגַײד ןעגעק ןופ דנַיז
 ףיז לָאז יז סָאד ץרַאה רעזנוא גיב

 וע
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 ;תַמֲאַּב ְךיֶלֵא בּוׁשָל ּונֵּפְרֶע ענְכַהְו ךל דָּבֲעַּתְׁשִהְל
 ּונֵבָבְל תֶא לֹומּו :ףיִרוקפ רומשל ּוניֵתֹויְלִּכ ׁשֶרֵחְו
 יו לַמּו ְךָתֶרֹותְּב בּותָּכַּכ :ָּךֶמְׁש תֶא הֵאְריִלּו הָבֲהַאְל
 דיִהֹלֲא יי תֶא הָבָהֲאָל ְּךֲערז בבל תֶאְו ְךֶבֶבְל תֶא ְּךיֶהלֲא
 תֹונְנְׁשַהְו תֹונֹודְזַה :ףייח ןעמל ףךשפנ לֶכְבּו ְּךֶבָבָל לֶכְּב
 ףינפל .םיִרָּתְסִנַהְו םיּולְגַה םָנֹואָהְ ןוצרה ; ריִּכַמ הָּתַא
 = חמ ּונָדְסִח המ .ּונייח הָמ ּונָא הָמ ;םיִעּודיִו םִיּולִג םה
 ,ּונֵתְרּובְג המ ,ּונֵחֹוּכ המ ,ּוניָתָעּוׁשְי המ .ּוניֵתֹוקְדִצ
 לָּכ אֹלֲה ,ּוניֵתֹובֲא יִחלאָו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנֵּפְל רמאנ המ
 םיִמָכָחַו ּויָה אֹלְּכ םשה יֵׁשְנַאְו ְךינְפָל ןיַאְּכ םירובגה
 םֶהיֵׂשֲעַמ בור יִּכ .לָּכְׂשַה יִלְבְּכ םיִנֹובְנּו .עֶדמ יִלְבְּ

 ט"ע שוריפ-

 רעטנוא ךאמ גוא ,ןַענַיד ןעכאמ ריד וצ
 ןעלָאז רימ סָאד ןעקַאנ רעזנוא גינעמ |

 ערֶעזנּוא ַײנֲעּב נוא שדמו ,רָיד וצ ןֶערֶעק
 ןַײז לָאז ןעקנַאדעג ערעַײז סָאד ןערינ
 גוא ליש ,ןעמיה ּוצ ַעצעזֶעג ענַײד ךָאנ
 רעזנוא ןּופ גנוּפָאטשרעפ יד דַײנשַעּב
 נוא ןַעּביל ןעלָאז רימ סָאד ןעצרַאה

 סע יװ יוזא ,ןעמָאנ ןייד ןעטכרוּפ .
 טָאנ גוא ל ,הָרֹוּת ןַײד ןיִא טַײמש
 :רעפ יד ןַעדַײנשּפָא טעו טָאנ ןַײד
 ענַײד ןופ גוא ןעצראה ןַײד ןופ גנוּפָאמש
 טסלָאז וד סָאד ןַעצרַאה ס'רעדניק
 ןיד טימ טָאג ןַײד טָאנ ןַעּבָאהּביל
 ןעצנַאנ ןַײד םימ גוא ןעצרַאה ןעצנַאג
 יד תוניס ,ןֶעּבעל טסלָאז וד ידכ ןעליוו
 נּוא ןַירעג ןוהטעג ןערָעוו סָאװ דנוז
 ןערעגמוא ןוהטעג ןֶערֶעװ סָאװ יד
 טרעװ סֶע סָאװ ךָאד ּוד טסגעקרֶעד
 ,דלאוועג רֶעּביִא נוא גידנעלַיװ ןוהטעג
 ןעגעגרָאּברַעפ יד גוא גרֶעוו עגעפָא יד

 6 (ט"ע רווזומ)

 בוא ןֲעפָא עלא ריד ראפ ךָאד ןַענַעז
 ןעפערטעּב סָאװ ויש הפ ,טסואוועּב
 ,ןַעּבעל רעזנוא טפערטעּב סָאװ רָימ
 סָאװ ס'טונ רעזנוא טפערטעּב סָאװ
 ערעזנוא טפָערטעּב סָאװ ,ןעּומ רָימ
 ינוא טפערטעּב סָאװ ,טַײקנִיטכַערעג
 ,ןעמעװ ןעפלעה רַימ סָאװ ףליה רעז
 סָאװ טּפַארק רעזנוא טפערטעב סָאװ
 סָמווהפ ,טייקראטש רעזנוא טפערטעב
 רעזנוא טָאנ ריד ראפ ןֶעגָאז רימ ןֶענעק
 ןערעטלע ערעזנוא ןופ טָאג גוא טָאנ
 ןייא וו ךָאד ןענעז ןערלעה עלא
 ןיסורג ןופ טייל יד גוא ,רָיד ראפ םטכיינ
 רָאג ןַעטלָאװ ַײז יוו יוזא ןענעז ףּורֲעּב
 ןעפערטעּב עגילק יד גוא ,ןֶעווֲעג טִינ
 ןָא רָאג ןָעוועג ןעמלָאװ ַײז יוו יוזא
 ינעמשרָעפ להיפ יד נוא טנּפַאשנַעמַיװ
 רָאג ןֶעווֲעג ןעטלָאװ ַײז יוו יוזא ענַיד
 ןעד סהישעמ ב יִּכ ,דנַאמשרעפ ןָא
 גּוא טמיּפ זיִא קרעוו עסיורנ ערעַײז

 ערעַײז
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 בֶדָאָה רתומו ּךיֶנְפִל לָבָה
 ;לֶבָה לפח יִּכ ןיא

 לָּכ אלַה .םיִקָחֶׂש ןֵבֹוׁש הינפל רֵּפַסְנ הֵמּו .םֹורָמ בָשוי ףיִנָפִל רמאנ המ
 : עָדְוי הָּתַא תֹולְגִנַהְו תֹורָּתְסִנַה

 בֶהיֵיֵח יֵמיִו ּוהֹוּת

 9 5 : "וכו םֶלֹועֵמ ףֶמֶׁשֹ ןָא טְּנייַה ןעֶמ ראָנ ,"ןיִבַמ הֶּתַאי טיִנ ןעָמ טְגאָו רעֶמְרֶע לייֵהְמ ףיֹוא

 םיִרָבְדִּב ּונאָּב :תֹורָּתְסִנ םַגְו תולְננ ףֶל םָּפָא ,בָל תֹומּולֲעַּת ןיִבָמ הָּתַא
 ארי הֶז םֹויְּ ּונָתְשָנ ג ונלְלַעַמְּ אלו ןֶפֵּת לא ּונֵעַׁשַרָּב םָּב ָךתֹוּתַפָל

 ,רֶפֵאָו רַפָע לּומ חַּתְמִּת לא ןיִד :דָסִח הֵׂשֲע ךֶנעַמְל םּוחַרְּ הֶאְג .דֵרָחָנ
 ןיִבֵמ דל הָּתַא אלַה ,ּונָמִמ םַלַעְנְו וננְנָש םִאָה : הָעָלֹותְו הָמִר ּונֲתיִרֲחַא ער
 ; ןֹוצָר תַעַּב הָעָׁש וניֵתַּפְׂש ידיו .ןודָזִּב הָשועְּ ונל בֹוׁשֲחַּת לֵאְו : תואיִנָש
 שנועמ ונצלח : : הֶׂשֲעַה אלו הֵׂשֲע םלָעְְ ןודז .ערוה אלו עַדֹוה וגל רָּפַּכ הו

 הֶׁשֲא רֶצָי ַעֹורְּב ונְׁשַפָמ !ְךיֶדָי הֶׂשֲעַמ רֶמֹוח לַע לֹומֲח ,הָחיִמּו תַרַּב
 ומהי ,ּונָרְצִי ַעְרֹוי ונשועו ונֵרְצוי :ּוניִמָעְּפְל תֶׁשָרְּכ ּונֵבְרִקְּב ךּומָט . ּניֵּועְנִמ
 ;םִיַרהַצַכְו רֹואְּכ ףֶל ינלָג 53 , רֵתָחְי יִמ היֶנְָלִמ יִּכ :ּונְתיִחשת לֵאְו ףימחר
 נָּתְרַצי זאַמ : ונצלח םֶהָמּו הָׂשֲע עמל , תֹותיִמ עַּבְרַא ְתיִרֹוה ןיד תיִבָל
 לכ ריב יב וניֵתֹׁשְּפַנ רֹוצָנ : ןְוא ןאו לָמַע הָמֵה יִּכ ונישעמ . עדת ונָתְרְקַה
 םֶרֹומ ,קֶנָהְו גָרה הָפיִרְׂש הָלֹי קס שנ ךֶל ינעממ ׁשַפָנ רקיִּת אָנ .שָפָנ
 לע ונֵל ַעּודְי לע ,ּונָל רֵּפּכ הלא וניֵעְׁשַּ לָּכ לַע ;ֵּתַמֲא יֵעדויְל ָתיִלָנ
 רּוצ } ןועִמ ונקג אָמחַמ ונְרַּפ ,בָל רקוח הל וניִךוה וניִעַׂשְּפ ;ּונָמִמ םלענ
 ףֶׁשָנַּב ונמדק :יִת לָּב םִע ָתישָעְּ ּונֵמָע הָשַע הקדצ ,ריִצָח .שונָאְּ פת לא
 ףיטמב : הקר ונמַתר ןַפת לא ונְעְׁשִר : ּונְתָאיִרְק בושק ףילא ונברק

 : ןונחו םּוחַר ונואובי

 ףיֶנפְל ּונְדְמָעְּב ןיזאת ּוניִתָעְוַׁש ,עַׁשֶּפ לע רֵבֹוע םָלֹועֵמ ףמש

 ם"ע שוריפ

 ס'טבינ זיא ןֶעּבֶעל ןּופ געט ערעַײז
 ןעשטנעמ ןופ ןֹורתִי רעד גּוא ,ריד ראפ
 ,סטכינ טפערטעּב המחב א ןעגעקטנַא
 סָאװ יפאנ חמ ,םייהמוד זיא ץלַא ןער
 סָאװ טָאג ריד ראפ ןעגָאז רימ ןעלָאז
 ןעלָאז סָאװ נוא ךיוה רעד ןיא םצא
 סָאװ טָאג ריד רַאפ ןעלַײצרָעד רנמ
 -רָאּברעפ עלא לֶעמִיה ןיִא טסהור ּוד
 ? ךָאד גמסַײװו ןעכַאז ענֲעפָא גוא ענעג

 (ש"ע יוגחמ)

 טנַאקעּב ויִא ןַעמָאנ ןַײר ליעמ מש
 טמּבִיגרעּפ וד סָאד ןָא נַיּבײַא ןּופ

 יירשעג רעזנוא טסלָאז גד , דניז ףיוא
 ראפ ךיז ןעלעטש רומ ןעוו ןעמעגרַעּפ
 ןעּבעגרעּפ טסלָאז וד ,ןְעמֶעּב רוד
 טרעק סָאװ קלָאפ יד וצ דניז יד ףיוא
 ניְֵׁשִפ הָחְמִּת , דניז יד ןופ רֶעדַיװ ךיז
 ערעזנוא ןעקעמּפא טסלָאז ּוד דיני דנט

 ; ןעגיוא ענַײד ןעגעק ןופ דגה
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 וניעשפ הָחְמִּת .עַׁשָפ יִבָׁש םַעְל עַׁשָּפ לַע רֹובֲעַּת .חָלֶפְתִּב

 -  +ףיֶניֵע רֶגנִמ

 התא :יִח לָּכ יֵרְתִס תֹומּולֲעַתְו ,םָלֹוע יִזָר ַעְדֹוי הָּתַא
 רָבָד ןיִא : בלו תויָלְּכ ןחובו ,ןָמָב ירח לָּכ ׂשֵפֹוח

 ןוצר יִהְי ןֵכְבּו :ְךיֶניֵע דָגְנִמ רֶּתְסִנ ןיִאְו ָךֶמִמ םֶלָענ
 לַּכ לַע ונָל חַלְסִּתׁש , וניתובא יהלאו וניֵהלֲא יי ְךיִנָפְלִמ
 לַע ונל רֵּתַכְתּו , וניֵתֹונֹוֲע לֶּכ לע ונְל לֶחֶמִתְו ; "וניתאטח

 :וניִעָשּפ לֵּכ

 תרי ְךיֶנָפְל ּונאָטָהְׁש אָמָח לע ; םַנֹואְּב ךיֶנָפְל ּונאֵמֲחֶׁש אטח לַע
 תּונָו }} ןֹוצָרְבּ
 - ונאטָחְש אֵמַח לַעְ נפל ונאָטָחָש אטָח לַעְו

 הָפ יּודְוְּב בלה ץּומָאְּב
 לולב ד ףינפל ּונאָטְחֶׁש אָטַח לַע ִלְבּב ךיָנָפָל ּונאַטֲהֶׁש אטָח לע

 1 םיִרֹומּו םירוה | 1 תַעָר
 ךינָפִל ּונאָטָהֶׁש אָטִה לַעְ

 םִיָתָפְׂש יּוטִבִּב
 נב ךיֶנָפִל ּונאָטָהֶׁש אטח לַע

 7 ּונאָמַחָׁש אָטֵח לַעו
 הָנָגְׁשִב ןֹודְזִּב | :

 קוב ְךיֶנפְל ונאָטְחֶׁש אַטַח לע
 ;ד }1 תֹויָרֲע
 נפ נאַטָחֶׁש אָמָח לַעְו ְךיֶנָתְל ּונאֵמֲהֶׁש אטָח לֵעְו

 םשה לּולִחִּב | + רָתָסַבּו יּולָנִּ
 נפל ונאָטְחָש אטַח | לע תַעַדְּב ר ְךיֶנָפְל נאַמָהְׁש אֵמָח לַע

 ֶּ םִיִתַפְׂש תֵאְמְִּב הָמְרִמְבּ
 ךיֶנָפְל ונאָטְחֶׁש אטַח לע א ונאטחש אֵמָח לע

 1 הָּפ תּושפטּב הָפ רֹוּבִדַּב
 רצפי ְךיֶנָפְל ונאָטֶחֶׁש אֵמַח לַע תֵאָנוהְבּיִנְפְלונאָמְהֶׁש אָמַ לַע

 ערה : | ַעְר
 ךינש ּונאַטֲהָׁש אטִח לעת נפ ונאטָחָש אֵטָח לַעְו

 20 םיִעְרֹוי אֹלְבּו םיִעָדֹויְּב ; בֶּלַה רּוהְרַהְּב

 ּגֹונָל רָּפַּכ ,ּונָל לחמ , ונָל חל ,תֹוחיִלְס ַהֹולֲא םֶלָּכ לַעְו
 6 א י (ט"ע רוגחמ)
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 4 ףיִנָפָל ונאָמְמְש אמח לע | ׁשֵחַכְּב ךיֶנָפָל ּונאָטְחֶׁש אָטח לע
 תיִּבְרַמְב : בָזָכְבּו
 נפ ונאָמְחְש אָטֵה לַעְו | ינָפְל ּונאָטָחֶׁש אֵּמַה לעו

 ןֹורָג תַיָמנְּב | : דַחֹׁש תַּפַכְּב
 הי ְךיֶנָפְל ּונאָטְחָש אָמַח לע | ְךיֶנָפְל ּונאֵמֲחָׁש אטח לַע

 ּוניִתותַפש : ןוצְלְּב
 דא נאָמְחֶׁש אָמֵח לַעְו | נפל ונאָטְתְש אָּמַה לעו
 ןיע רּוקְׁשִּב | : עַָרַח ןושלְּב

 עב ְךיֶנָפְל ּונאַמַחֶׁש אטח לַע אָׂשַמְּב ְךיֶנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָטַה לַע
 תֹומָר ןֵּתַמְבּ
 2 ּונאַטַהֶׁש אָמָח לע גל ּונאַטהֶׁש אֵטָח לַעְו

 : חַצֶמ תּווֲעְּב | : הֶּתְׁשִמְב לָכֲאַמְּב

 :ּונָל רֶּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס ,תֹוחיִלְס ּהֹולֲא םֶלִּכ לַעְו
 תַציִרְּב ךיִנפְל ּונאָטָחֶׁש אָמַח לַע | ךֶנפְל ונאָטָחָש אָּטַה לע

 : עַרָהְל םִיַלְנַר 1 לוע תַקיִרְפַּב
 7 ונאָמָחֶׁש אטח לַעְו | ףיֶנָפְל ּונאָטְחֶש אָטֲח לעו

 תּוליכְרּב |: תּוליִלַּפְּב
 בינל נאָטָחֶׁש אָּטֵה לַע | תִידְצִּבְךיֶנָפְל ּונאָמִחָׁש אח לַע

 : אָוש תַעּובְׁשַּב : עֶר
 97 ונאָטָחָש אֵמָח לַעְו  ךיָנָפְל ּונאָטְחַש אָּטִח לַעְו

 םָנֵח תַאָנָׂשִּב | + ןיָע תּורָצְּב
 נפ ונאָטְמֶש אָטֶח לע | תּולקְּב ְךיֶנְפְלּונאַטְחֶׁש אטח לע

 : דִי תַמּוׂשְתַּב : שאר
 | ְךינְפָל נאָמָחֶׁש אֵמַח לַעְו  ףיָנֵפְל ּונאָּטָהָׁש אטח לֵעְו

 : | בבל ןֹוהָמְתַּב | : ףֶרֹוע תּויִׁשִקְּב

 ֹונָל רָּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלְס , תֹוחיִלְס ַהֹולֵא םֶלָּכ לע

 םיִבָיַח ּונָאָש םיִאָמֲח לע םיִבייַח = ּונֲאָש םיִאָטַח לע
 ; רָרֹויְ הלוע ןֵּבְרִק םֶהיֵלֲע : הלוע םֶה ךילֲע

 םיִביָיַח ּונָאָׁש םיִאָּטַה לַעְו | םיִבָיַח ּונֲאָׁש םיִגָמֲח לַעְו
 :יּולָתְו יִאְרְו םָשֶא םֶהיֵלֲע 1 תאָטַח םֶהיֵלֲע
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 רופכ םוי ליל בירעמ 0
 1 םִיָמָׁש יִדיִּב הָתיִמ םיִבָיַה ונאש םיִאָמֲח לֵעְו

 םיִביִיִח ּונָאָׁש .םיִאָמֲח לַעְ "תּודרמ תּכמ םֶהיֵלֲע
 : 'יֵריִרֲעַו .תֶרַּכ םֶהיֵלֲע םיִבייַח ונאָש םיִאָמַח לעו

 םֶהיִלֲע םיִבָיַח נֲאָׁש םיִאָמֲח לַעְו 1 ; םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע
 : ןיִד תיּב תותימ ַּבְרַא םֶהיֵלֲע םיבייח ונאש םיִאָמֲח לַעְו

 תוצמ לַעְו הֵׂשֲע תֹוָצִמ לע קֶנָחְו גָרֶה הָפיִרְׂש הָליִקְס
 ןִאָׁש ןיֵבּו הֵׂשֲע םוק ּהָּב שוש ןיִּב הָׂשֲעַה אל

 ,ּונָל םיולג םָניֵאָׁש תֶאְו ּונל םיּולְנַה תֶא .הֵׂשֲע םּוק הָּב
 ,םֶהיֵלֲע ךֶל ונידוחו ךינפל םּונְרַמֲא רֶבָּכ ּונָל םִיולְנַה תֶא
 רָבדַּכ םיִעּודיִו םִיּולְג םֵה ְּךיֶנְפִל ונָל םִיּולְנ םֶניֵאָׁש תֶאְו
 דַע ּוניֵנְבְלּו ּונָל תולנְנהְו ּוניֵהֹלֶא ייל תֹורְּתְסִנֲה רֵמָאָנָׁש
 :תאזה הָרֹוּתַה יֵרְבִד לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל םָלֹוע \
 ּוניֵהלֲא יי ּונקנ .ינקנ תֹורָּתְסַנְמ ןיִבָי יִמ תֹואיִנְׁש ףיִנָפְל רַמָא ףֶדְבֵע דִוָדְו

 םיִרֹוהְמ םימ וניִלְע קור וניֵתֹואְמּוט לַּכִמ ונְרֲהַמְו ּוניֵָׁשִּפ לַּכִמ
 לֹּכִמ םֶּתְרַהְטּ םיִרֹוהמ םימ םֶכיֵלֲע יתקר ְךֶאיִבְנ דַי לע בּותַּכַּכ ונרחמו

 : ; םֶכְתֶא רהטא םָכיֵלּולְנ לַּכִמּו םֶכיֵתֹואָמּומ
 תיִרָאְשְל עֵׁשָּפ לע רֵבֹועְו ןוע אשונ ל ףֹומָּכ לא יִמ .ףינפל רַמָא ףֶדְבֵע הָביִמ

 ּונֵמֲחְרִי בושי :אּוה דָסַה ץֵּפָה יִּכ ופא רעל קיִזָחֶה אל , ֹותָלֲחַנ
 תיֵּב ָךְמַע תאטח לָכְו ,םָתאֹמַח לַּכ םָי תֹולּוצִמִּב ְךיֶלְׁשַתְו וניֵתֹונוֲע שובכי
 ,םָלֹועְל בֵל לע ולעי אלו ודקפי אלו רָב אל רֶׁשֲא םֹוקָמִּב ךיֶלָשַּת לֵאָרְׂשִי

 ;םֶרָק יָמיִמ וניֵתֹובֲאַל תעש רֶׁשֲא םֶחָרְכַאָל דָסֶח בעיל תָמֶא ֵתִּת

 חקפ עַמְׁשּו ְּךנְוֲא יחלֶא הטח ְּךיֶנָפְל עוש תֹודּומֲח שיא לֵאיִנְד
 .ָהיִלָע ףמש אָרְקִנ רֶׁשֲא ריִעָחְו ּוניֵתֹומְמוׁש הַאְרּו ףיֶניִע

 לע יִּכ ְךיֶנָפְל נינוח םיִליִּפַמ ּונְחַנֲא ּוניֵתֹוקְדִצ לע אל יִּכ
 הָׂשֲעַו הָביִׁשְקַה יָנֹדֲא הָחָלְס יָנֹדֲא הָעָמְׁש יָנֹדֲא , םיִּבַרָה ְךיֶמֲחַר
 :ףֶמַע לַעו די לַע אָרְקִנ ףמש יִכ יהלַא ךְנַעמְל רַחַאְּת לֵא

 יִּתְמַלְכִנ םַגְו יִּתְׁשֹוּב יִהלֶא ְךיֶנָפְל רַמָא רפוסה אָדְזֶע
 הָלֲעַמָל ּוּבִר ּוניֵתֹונוֲע יִּכ ְּךיֶלֵא ינָּפ יַהְלֶא םיִרָהְל =
 תֹוחיִלְס ַהֹולֲא הָתַאְו :םִיָמׁשַל דע הָלְדִנ וניִתְמְשִאְו שאר

 ןּוגה 10 6 (ט"ע ראהמ)
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 לא ,םֶּתבזֲע אֹלְו ,דָסֶח ברו םיפא ְךֶרֶא םּוחרו ןּונַח
 .ונרצוי ונחינזת לאו ונארוב ּונֵׁשְמִּת לֵאְו,ּוניִבֶאּונֵבְַעַּת
 וניָחלא י ּונָל םִיִקָו  ּוניֵתאֹטַחְּכ הָלֶּכּונָמִע ׂשֵעַּת לאו

 וע תֶא שקבי יי םִאָנ איהה תעבּו | םֶהָה םיִמָּיַּב רּומֲאַּכ
 יִּכ ,הָניִאְצְמִה אלו הָדּוהְי תאטח תֶאְו ונניֵאְו לֵאָרְׂשִי
 .ךבוט יבער .ְּךֶתֶלֲחַנְו ךמע ; ריִאְׁשַא רֶׁשֲאַל חלֶסֶא
 וניִהלֲא ייל יִּכ ועדי וריי .ּךֶעֶׁשְי יֵבֲאְּת .ְּךֶדֶסֶח יִאָמְצ

 .ֹחִלְַהְו םי חה
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 הֵׂשֲע , בר 'תיֵּב לש "תקנית ןעמל 'הֶשַע ו עפ אל בֶלָח ילּמְ ןעמל
 ;ּונֲעיִׁשֹוהְו ךנֲעַמָל הֵׂשֲע ,ּונֲֵעַמל אל םִא ףְנעַמְל

 ונֲאָרֹוּב ּונֵנֲע ,ּוגֵנֵע ּוניִבָא ונע ,ּונָנֵע ּוניִחלֶא ּונְנֵע ,ּונֵנֲע ַי ּונֵנֲע
 לֵאָה ּונֵנֲע !ּונְנֲע ּונֵׁשְרֹוד ונֵנֲע :ּונֵנֲע ּונֵלֲאֹונ ּוננֲע ;ּונְנֲע

 ונָנע :ּונֵנֲע רֶׁשֵיַו ךז ּונֵנֲע :ּונֲֵע ריִמָחְו קיִתָו ּונֵנֲע : ּונְנֲע ןְמָאנה
 ;ּונָנֲע רֶצָי עדי ּונֵנֲע :ּונְנֲע ביִמָמּו .בוט ּונְנֲע , ּונְנֵע םִיִקָו יח
 ָךֶלֶמ ּונְנֲע ,ּוננע תוקרצ שבול ּונֵנֲע :ּונְנֵע םיִסַעְב ׁשֵבֹוּכ ּונְנֲע
 לחומו לוס ּונְנֵע 1 ּונְנֲע בָגְׂשִנְו ארונ ּונְנֲע : ּונֵנֲע םיִכָלְמַה ְךֶלֶמ
 ונָנָע : ונֵנֲע ליצמו הָרופ ּונֲֵע :ּוננַע הָרָצ תַעְּב הָנֹוע ונע + ונע
 םּוחַר ונע ;ֹונָנֲע יָאְרֹוקְל בורק ונָנִע ;ּונָנֲע רָשיו קידצ ונע

 ןוגתו 4 6 (ם" ע רווחמו
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 6 606 רחפ וננע :וננע םֶהָרְבַא ימלא ונע : וננע וניֵתֹובֲא לא ג

  ּונֵנֲע םיִטָבְׁשַה תַרְזִע וננט :וננַע ֿבקֲעַי ריִבָא ּונְנֲע : ונְנַע קָחצִי
 ףב ּונְנֲע :ונֵנֲע םֹועְכִל השק ּונֵנֲע :ּונֵנֲע תֹוהָמִא בֶנְׂשִמ ּונְנֲע
 םיִמֹותְי יִבָא  ּונְנֲע :ּונְנֵע וצר תָעְּב הָנֹוע ּונֵנֲע ונע תוצרל

 ;ּונֵנֲע תֹונָמְלִא ןיד ּוננע : ּוננע
 יִמ :ּונֵנֲעַי אוה היִרומה רהב ּוניִבָא םֶהָרְבַאְל הָנָעֶׁש יִמ

 אוה חבה יִּבִג לע דֹקֲעַנְׁשִּכ ֹונְּב קֶחֶצִיְל הָנָעֶׁש
 הָנְעָׁש יִמ :ּונְנֲעַי אוה לא תיֵבְּב בֹקֲעַיְל הָנָעָׁש יִמ :ּונֵנעַי
 וניִתֹובֲאַל הָנְעַׁש יִמ :ּונְנֲעַי אוה םירוסַאה תיבְּב ףסויל
 אּוה בֶרֹוחְּב הָׁשֹמְל הֶנָעָׁש יִמ :ּונֵנֲעַי אוה ףוס םִי לע
 הָנְעָׁש יִמ : ּונֵנעַי אּוה הָּתְחַמַּב ןֹרָהֲאְל הָנָעָׁש יִמ : ּונְנֲעַי
 הָנְעַׁש יִמ :ּונֵנֲעַי אּוח הָדֵעָה ְךֹוּתִמ ֹומּוקְּב םֶהְניִפְל
 הָּתְצַמַּב לֵאּומְׁשִל הָנָעָׁש יִמ :ּונְנֲעַי אוה ללב ַעְׁשֹוהיִל
 אּוה םיִלָשּוריִּב ונְּב המלְׁשּו דוְדְל הֶנָעָׁש יִמ :ּונֵנֲעַי אוה

 יִמ :ּונֵנֵעַי אּוה לֶמְרַּכַה רַהְּב ּוהָיְלֲאָל הָנעָש ימ :ּונֵנֲַי
  הָנֹויְל הָנָעָׁש יִמ גּונְנֲעַי אּוה ֹוחיִריִּב עֶׁשיִלֲאָל הָנָעֶׁש
 הָדּוהְי ְךֶלֶמ ּוהָיִקְזְִל הָנְעָׁש יִמ :ּוננֲעַי אּוה הָנְרה יִעְמִּב
 הירזעו לֵאָׁשיִמ הָיננמל הָנֲעֶש ימ :ּונְנֲעַי אּוח ֹויָלָחִב
 בּוגָּב לאינדל הנעש ימ :ּונֵנֲעַי אוה שָאָה ןֶׁשְבִּכ ְךֹותְּב
 ןְׁשּוׁשְּב רֵּתְסֶאְו יכְדְרִמְל הָנָעָש יִמ :ּונֵנֲעַי אּוה תֹויְרֲאָה
 :ּונָנָעְי אוה הלוגב הֶרָזִעְל הָנְעָׁש יִמ :ּונֵנֲעַי אּוה הרי

 םיִמיִמְּתַהְו םיִריִסְמַהְו םיקידצה לֶכָל הָנעָׁש
 ;ּונֵנֲעַי אּוה םיִרָשיהְ

 אָּבִל יֵריִבְתִל ינעד אנמחר ,ןנינע יינַעְל ינעד אנמחר
 ,ןניגע .אָחּור יֵכיִּכַמְל :ינעד אנמחר ,ןְניִנֲע

 אָעְמֲחַר ,קֹורְּפ אָנְמַחַר .סוח אָנמַחְ ,ןֵניִנֲע אֵנָמֲחַר
 :בירק ןמזבו אָלְנֲעַּב אָּתְׁשַה :ןֶלע םחר אָנָמֲחַר ,ביזש

 12 6 (8"ע רווחמ}
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 ₪י') ךו ןעֶמ טְּפאַֹלְה ףיוא ,יּונַכְלַמ ּוניִבאָק טיִנ ןעֶה טְנאָו תֶּבַׁש םוא טְלאַפעֶג "רופְּכ שו ןעֶפ

 : "ָךיֶנָפְל ּונאָּטֶח ּוגָּכְלַמ ּוניִכָאָק ייַּב "רוב םֹויף םּוא ןעֶצְראַה ןיִא

 ז"ּונַחַלְפְּתַל םִיַמָׂש יִרֲעַׁש חַתְּפ ּונָּכְלַמ ּוניִבְא טְגאָז ןעֶמ גּוא ׁשֶרֹק ןֹורָא סאָד טְנעֶפֶע ןעֶמ
 ןיחתופ

 ְךֶנָפְל ּונאָמָח ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא
 ראה

 הֶּתֶא אְלֶא ְךֶלֶמ ּונַל ןיֵא ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא
 ְךֶמֶׁש ןעמל ּונָמִע הָשָע ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 תושק תֹורְָג לָּכ ּוניֵלֲעַמ לַמַּב ּונֵּבְלַמ ּוניִבָא
 וניֵאְנֹוׁש תֹובְׁשְחַמ לֵטַּב ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 וניביוא תַצָע רַפָה ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 וניֵלֲעַמ ןיטשמורצ לָּכ הָלֵּכ ּונֵּכְלַמ ּוניִבֲא
 םותס ונְכלמ וניִבָא

 ל

. 

 : | הָבֹוט הֵנָׁש וניִלָע שדח ונָכְלַמ וניִבֲא

 ;ונגירטקמו ּונְניִמְׁשַמ  תֹויִפ
 יִבְׁשּו בֶעָרְו בֶרָחְו רֶבָד הֵלַּכ ּונָּכְלִמ ּוניִבָא

 ךֶתיִרְב יִנְּבִמ דַמְׁשּו ןועו
 ךֵתָלֲחַנִמ הפנמ ענמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 וניֵתֹונוֲע לכל לֵחְמּו חלס ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא

 תיִחְׁשַמּ

6% > 6060 >> 

 ט"ע שוריפ

 רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא נפלט ניבא

 ראפ טְניִדְניִנעֶג ןָּבאָה ריִמ גיִניִק
 ריִמ גיניק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ;ריִד

 ריי עֶטיִ יִ ניק ןייק עֶּבאָה
 גיָניֵק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ; ריִד

 :ןעֶנעוֶו ןעֶמאָנ ןייד ןופ זְנּוא טיִמ וה
 יינעָּב גיָניִק רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא

 רעֶטאָפ רעֶנְנּוא ; : רחאי םּוגַא זָנּוא ףיוא

 עלַא זנּוא ןּופ לָמַבְמ 2 גיניק רעֶזְנּוא
 רֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא :תוריזג עֶרעוֶוְׁש

 ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג יד רֶהֵעָּטְׁשְרעֶפ גיניִק

 יָנֹוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא : ;דֶנייַפ ערעֶונּוא

 ןופ טאב יִר רֶהעֶטְׁשְרעֶפ גיִניִק רעֶנ
 6 (מ"ע 'רוזתמ)

 רזנּוא רעֶמאַפ רעֶזְנּוא :דְנייַּפ עֶרעֶזְנּוא
 ןטש גּוא רָרוצ ןעֶדעֶי דְנעֶלְרעֶפ גיניק
 גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ;זְנּוא ןופ
 ןמש רעֶזְנּוא ןּופ רעֶלייֵמ יד ּפאַטְׁשְרעֶּפ
 רָזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא : םיִגיִרְִּקִמ גוא
 דְרעוֶוְׁש נּוא טְסעֶּפ דייְֵרעֶפ גיניק
 ןייֵא גוא ׁשיִנעֶגְנעֶפעֶג גּוא רעֶנְנּוה וא
 יעָליִטְרעֶפ נּוא .דָניִז וא רעֶּבְראַדְרעֶפ
 רעֶזְנּוא:רעֶרניִק םעֶדְנּוּב עֶנייֵר ןּופ גנו
 תַפְנַמ רייֵמְרעֶּפ גיניק רעֶזְנּוא רעָטאָּפ
 רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רנו : בֶרַא ןייַד ןופ
 עֶלַא ּוצ לחומ ייז גןא ּביָגְרעֶפ גיני

 יףעֶזְנּוא רעֶטאָּפ רעֶזְנּוא ;רדֶניִז עֶרעֶזְנּוא
 גְיניק 18



 רופכ םוי ליל בירעמ 08
 :ךיניֵע דְֵנִמ ּוניֵתאֹטַחְוּוניִעׁשְּפ רַבֲעַהְ הֵחְמּונַכְלַמ ניִבָא
 ירטש לֶּכ םיִּבַרָה ְךיִמְחַרְּב קֹוחְמ ּונְִּלַמ ּוניֵבָא

 וניתובוח
 דינָפְל הָמְלש הבושתְּב ּונָריִזֲחַה ונֵּכְלַמ ּוניִבא
 מע ילוחל המלש הָאּופר חלש ונֵּכְלַמ וניִבֲא
 ּנניד רזג עור ערק ונָּכְלמ וניבא
 ְךיֶנָפְל בומ ןורְבְּב ּונָרְכִז ונֵּכְלַמ ניבא
 םיִבֹוט םייח רָפָסְּב ונָבְתַּכ ונָּכְלַמ וניִבָא
 העושיו הֶלּואְג רַפַסַּב ונֵבְתַּכ ונֵּכְלַמ וניֵבֲא
 6 9 0 9 0 4 9 49 60 9 4 4940 0 9 5: הָלָּכְלַכְ הָסָנְרַּפ רֵפָסָּב ונֵבְתַּכ נָּכְלַמ וניִבָא

 םש ןעמלו ךנעמל השע ארונהו רובגה לודגה לאה וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי (*
 הסנ קוספמו .יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (אָסּונְרְקיַד) שודקהו לודגה

 ונתסנופ םוי לכבו םויה וננחלושב םיכומסה לכלו ונל ןתתו ונל ןימותש .יי ךינּפ רוא ונולע
 תחנב קו הבר העיגיבו חרוטב אלו למעב אל רוסיאב אל דובכבו חוירבו יולימב וניתונוזמוז

 שש יש שיש וי יי 5554

 ט"ע שוריפ
 ןעֶכייונְּפֶא ְךאַמ נּוא ּפָא קעָמ גינה
 גְנּוגעֶנעֶּפְׁשְרעֶדיוֶו נּוא דני עַרעַזנוא
 רעֶטאַּפ רעְזְנּוא :ןענוא עֶנייַד ןעֶנעֶק ןופ
 עֶלּופ ןיידטימ םיוא קעָמ גיִניִק רעֶזְנּוא
 : תובוח יִרָמִׁש עֶרעֶזְנּוא עא ּתֹונָמֲחַר
 רעק גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא
 עֶניִטְכיִר מ ריִד ראַפ רעֶדיוִו זָנּוא
 גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶמאַּפ רעֶזְנּוא :הָבּושָּת
 עֶקְנאַרְק יד ּוצ הָאּופְר עֶצְנאַנ א קיש
 -ּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא ;קְלאָפ ןייו ןּופ

 ןופ םעֶזייֵּב םאָד סייַרּוצ גיָניֵק רעֶז
 רֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא : ןיד רז רעֶדנּוא
 .עֶרעֶג ןעֶטּוג םּוצ זְנּוא קְנעֶרעֶג גיִניִק
 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ; ריִד ראַפ שענעב
 ְךּוּב ןיא זנוא ּבייִרָש גיניק רעֶזְנּוא
 ועמאפ רעֶזְנּוא : ןעֶּבעֶל ןעֶמּוג ןּופ
 ןופ ףוּב ןיא זנוא ביירָש גיִניק רעֶזְנּוא
 ףעֶטאַּפ רעֶזְנּוא 1 ףְליִה נא וייל
 ןּופ ףוּב ןיִא זְנּוא ּבייֵרְׁש גיני רעֶזְנּוא
 רעֶמאַפ רעֶזְנּוא ;גְנּורעֶגְרֶע נוא הָסְנְרַּפ

 : ןעֶנאַט סאָד ןעֶמ לאו , "הָלָּבְלבְ הָסָגְרַּפ רֶפסְּב גנְבְתְּב ונַּכְלִמ גניִבַא, טגאו ןומ רעד ןעוֶנ (9 ה

 ראפ ןעֶליִו רעֶד ןייַז לאָז םִע ןיצָנ יִהְז
 ןופ טאָג נוא םאָנ רעֶזְנּוא טאָנ ריד

 רֹוּבִגַה לֹודְגַה לֵאָה ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 ןופ גוא ןעֶגעוֶוְמעֶנייַד ןּופ ּוהְּט .אָרֹונֲהְנ

 ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ןייד ןעֶגעוֶו
 ו קּוסָּפ םעֶד ןּופ סיֹורַא טייֵג סאוָנ
 ׁשְטייט זיא םאָר ,ייֵד יִלְּב רַע הֶכָרְּב םֶכָל

 6 (ט"ע רוותמ)

 גּוא ןעֶרְהעֶלְסיֹוא ףייא ףיוא לעוֶו ףיא
 ןופ גנּוא ,גּונעֶג גּוא גּונעֶג תוכְרְּב ןעֶסיִג
 ,"ָיָי ףיֶנְּפ רֹוא ּוניֵלָע הֶסנע קּוסָּפ םעֶד
 זנוא ףיוא בייִה טאָנ שייט זיִא סאָד
 ראפ טְסְלאָז ּוד ,םיִנָּפ גיִטְכיִל יוד ףיֹוא
 ץֶלַא גוא זְנּוא ןעֶּבעֶג נּוא ןעֶטייֵרְּבְנֶא זְנּוא
 שיט רעֶזנּוא ייּב ןעֶסֶע סאו ןעֶׁשְטְנעֶמ
 טגייה 14



 95 חמ רופכ םוי ליל בירעמ
 .תיהי אלשו הסנופ תדרמ ילב השודקהו הרוהטח ךתדובע דובעל לכונש ידכ . טקשהבו הולשבו
 השודקהו החותפה ךדיל םא יכ םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת אלשו המילכו השוב םוש הב
 יתיב היהישו ךידי תנתמ רצואמ וגל ןתו וגיקסעו ונידי .השעמ לכב ונכרבו ונחיורהו ונחילצתד
 לוקלכ ס"יוסכ | ןיוכיו םונלס לע סעכ ןרטסי קל ויפויפומנ סעס ו"ס סגסי סלט רסוי) ָסֶנְהַי תברב אלט

  (אָסֹונְרְקיִד) לודגה ךמש תובוב (סוכ

 תויכז רַפַסְּב ּונֵבְתִּכ ּונֵּכְלַמ וניֵבֲא
 הָליִחְמּו הָחיִלְס רַפְסְּב ונָבֲתַּכ ונְּכְלַמ וניִבֲא
 בורקב | הַעּושי ונל חמצה ונָכלמ וניִבֲא
 ךָמֵע לֵאָרְׂשִי ןרל םֶרָה ונֵּכְלַמ וניִבָא

 ךיִתוכרְּבִמ ּוניֵדֵי אָלֵמ ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 עֵבָׂש ּוניִמְסַא אלמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונילע םָחַרְו סוח ונלוק עמש ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא

 : 0 : ךְהיֵׁשְמ רק םֶרָה ונַּכְלַמ וניִבֲא

 ונֲתְלִפְּת תֶא ןוצרבו םיִמָחְְ לַּבִק ֹנְֵלַמ וניִבֲא

 ט"ע שוריפ
 ְךּוּב ןיִא זָנּוא ּייֵרְש גיֶניִה רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא רעֶמאַפ רעֶזְנּוא : תֹויָכָז ןופ
 .רעֶפ ןופ ךוּב ןיִא זְנּוא ּבייַרְׂש בני ניק

 רֶמאַּפ רעֶזְנּוא ;גנּוּבעֶגְרעֶפ נוא גנּוהייצ
 זְנּוא ראפ ןעֶצאָרְּפְׁש ךאַמ גיִניִק רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא + ליה א דְלאַּב
 ןייַד ןופ טְּפאַׁשְרעֶה יד ּבייֵהְרעֶד גיניִק
 רעֶזְנּוא רעֶמאַפ רעֶזְנּוא ; לארי קְלאַּפ
 דור ןופ טֶּפאַׁשְרעֶה יד בייֵהְרעֶד גיי

 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא : ןעֶטְּבְלאַזעֶג ןייב
 דָנעֶה עֶרעֶזְנּוא לְהיִפְרעֶד גיִניִק רעֶזְנּוא
 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא : גיּוׁשְְנעֶב ןייַד ןופ
 ֵכייֵּפְׁש עֶרעֶזְנּוא לּופְרעֶד גיִניֵק רעֶזְנּוא
 רמאפ רעֶזְנּוא : ;טייֵקְניִמעֶז םיִמ ןערעל
 עֶמיִמְׁש רעֶזְנּוא רעֶה גיִניִק רעֶזְנּוא
 רעֶּביִא ךיד ץֶמְראַּבְרֶע עא ץיִׁשעֶּב
 גיניק רעֶזְנּוא רעֶמאַפ רעֶזנּוא : זָנּוא
 שליו םיִמ גוא תֹונָמֲחַר טיִמ וצ םעֶג

 הגיחת
 נוא הֶסֶנְרִפ רעֶזנּוא גאט עֶלַא נוא םנייה

 ירד םיִמ טייֵקְלּופ מיָמ ןייַפְׂש רעזנוא

 ןעֶלאָו ףימ טיִנ ,דֹובָּכ טיִמ נוא גְנּורעֶמייַרְּב
 ךאַזַא הָסָנְרַּפ יד ףרוד ןוהט ּוצ ןעֶפְראַד
 ןעֶפְראַד ןעֶלאָז ריִמ טיִנ ,רּוסָא זיא רֶע סאו
 תַחַנְּב ןְנּוא זייפְׁש ,ןעֶטייֵּגְרַא וצ רעוֶוְׁש
 ןעפא] ריִמ םאָד ןְהעֶׁש גוא ליִטְׁש הָנָלַׁשְבּ
 ןעֶקְנאַבעֶג עֶנייֵב טימ ןעֶגיִר יד ןענעה
 רעזנוא לאָז ףיוא ,הָמְנְרַּפ תַגָאדְו תנָרמ ןֶא
 | ןיוא גוא הָשּוּב ףֶרּוד ןיד טיב הסנר8

 (9"8 | רוזחפ)

 ןָא ןעֶּפְראַד טְׁשיִג ןעֶלאָז ריִמ םאָד דְנאַׁש
 ,םֶדְו רָׂשְּב ןייֵא ןופ הָנֶמִמ א וצ ןעֶמּוק ּוצ
 עֶנעֶפְא ןייד ןופ ןייז לאָז הֶסְנְרַּפ רעֶזְנּוא
 ןעֶקילְנעֶּג זְנּוא טְסְלאָז ור ,עֶגילייֵה יד דנאב
 ןייב ןויז לאָז םֶע ,ןעֶרעֶטייֵרְּב רעֶד  גוא
 ןיִא נּוא םיִקָסֲע עֶרעזנּוא עלא ןיא הָבֶרְּב

 זןוא ּביִג ,ןּוהָמ ןעֶלעוֶו ריִמ סאו םעֶלַא
 ּבּוטְׁש ןיימ סאָד רָצֹוא ןייב ןופ הָנְתִמ ןייא
 ?ןמָא שט ם'ִמאָנ םיִמ ליִפ ןייַג לאָז

 { ןֹוצר יי ןּב
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 רופכ םוי ליל בירעמ 06
 : ּונֵהְלִפֲתָל םִיַמָׁש ירעש חַתַּפ ונָכְלמ ּוניֵבַא

 1 ּונְחַנֲא 'רַפֲע וכ רֹוכָז ונֵּכְלמ וניִבָא

 : ְךיָנָפְלִמ םקיר ונבישת לֵא אנ ונֵּכְלַמ ניבא

 תַעְו םימחר תַע ש תאזה הָעָּׁשַה אֵהִּת ונכלמ וניִבָא

 ְךינְפְלִמ ןוצר
 נֵּפַמְו ּוניללוע לַעְו ּוניִלָע לומח ונָּכְלַמ ּוניִבִא

 ףשדק םש לע םיִנּורֲה ןַעַמְל הֵׂשֲע ונֵּכְלַמ וניִבָא

 < 6 0 + 0 0 6 % ּרָרּוחְילַע םיחובמ ןעמל הֵׂשֲע ונָּכלַמ וניבא

 שּודיק לע ו שאב יִאָּב ןטמל הֵׂשֲע ונָּכְלַמ וניִבָא

 דמש
 ךּופשַה ּךיֶדְבֲע םַר תַמָקְנ ּוניֵניֵעְל םֹוקָנּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא

 ונָנֲעַמְל אל םִא ְךנַעַמָל הֵׂשֲע ּונַּכְלַמ וניִבָא
 ןח ו וה ו ו ו =

9 4 4 % 9 + 

 ט"ע שוריפ

 רֶזְנּוא רעֶמאַפ רעֶזְנּוא :טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶרֶעוט יִד ןעֶפֶע גיני
 רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא :םעָּבעֶג רעֶזְנּוא ראפ
 ןעֶנעֶז ריִמ סאָ קְנעֶרעֶג גיניק רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא : רֶרֶע ראָנ
 | ןעֶרעֶקְרעֶריוו טיִנ ְךאָדז זנוא זאָל גיני

 רעֶזְנּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא ; ריִד ןופ רעל
 ןּופ הָעָׁש ַא ןייז הָעָש יִד זאָל גיִניִק
 רעֶזְנּוא : ריִד ראפ ךןוצר נוא םיִמֲתַר
 ְךיֶד םעֶראַּבְרעֶד גיִניק רעֶזְנּוא רעֶמאָפ
 עֶנייֵלְק עֶרְזְנּוא רעֶּביִא נּוא זנּוא רעֶּביִא
 רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא : רעֶדְניק ענני נוא
 סאוָו ּוד ןעֶגעֶוֶו ןופ וחט גיָניִק רעֶזְנּוא
 ןעֶגיִלייֵה ןייד רעֶּביִא ןְגאָלְׁשְרעֶר ןְנעֶז
 גיָניֵק רעֶזְנּוא רעֶטאָּפ רעֶזְנּוא :ןעֶמאָנ
 יִעָג ןעֶנעֶז סאוָו יִד ןעֶגעוֶו ןופ ּו ּוהְמ

 : טייֵקְגיִנייֵא ןייב רעֶּביִא ןע'ֶטְחּוׁש |
 ןופ ּוהְט גיִניק רעֶזְנּוא רעֶטאָמטרעֶזנּוא

 6 (ט"ע רווחמ)

 ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאוָו יִד ןעֶגעוֶו
 ;םֵׂשַה ׁשּוריֵק ףיוא רעֶסאוַו נּוא רֶעייַפ
 םעֶנ גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶמאָּפ רעֶזנּוא
 סאוָו םּולְּב םיִטְכעֶגְק עֶנייֵר ראַפ הַמ ג
 רעֶטאַפ רֶזְנּוא:ןעֶסאָנְרעֶּפ טְסיִזְמּוא זיִא
 ןעֶנעוֶוְמעֶנייֵד ןגפ וה גיני רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא !ןעֶנעוֶו טיִרעֶזְנּוא ןופ םיָנ ביוא
 .טעֶנייַר ןופ והמ גיניק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ
 רעֶמאָפ רעֶזְנּוא :זְנּוא ףלעַה גּוא ןעֶגעוֶו
 עֶסיֹורְג עֶּנייֵר ןופ ּוהְט גיָניִק רעֶזְנּוא
 רֶזְנּוא רעֶמאַּפ רעֶזְנּוא :ןעֶגעוֶו תֹונָמֲחַר
 ןעֶסיֹורְג ןייד ןעֶנעוֶו ןּופ ּוהְמ גיני
 סאוָו ןעֶמאָנ ןעֶגיִמְכְראָּפ נּוא ןעֶקְראַטְׁש
 רעֶזְנּוא : :זְנּוא ףיוא ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו
 ְנּוא גיִלעֶזְטייַל גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ
 ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו , זָנּוא רעֶּפְטֶנֶע נא
 טיִמ ּוהְמ חש .םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ ןייק טיִנ
 {ןנּוא ףְלעֶה גּוא דֶסֶח נוא הָקָרְצ זנּוא
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 רופכ םוי ליל בירעמ
 ונֲעיִׁשֹוהְו ךנעמְל הֵׂשָע ּונֵכְלַמ ּוניֵבָא
 םיִּבַרָה ְךיִמֲחַר ןעֶמְל הֵׂשָע ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 אָרונַהְו רונה לּודְגַה ךמש ןעמל הָשָע ּונָּבְלִמ ּוניֵבָא

 ונילע אָרְקִנָׁש
 נמע הֵׂשָע םיִׂשֲעַמ יב יא יִּכּננעַ ו נכלַמ וניִבָא

 ונֲעיִׁשֹוהְו דָסָחְו הקָדְצ

 97 טמ

4 6 40 4 

 !םּלָׁש שידק ראַפ "רֹומְזִמ, םעֶד ןעֶגאָז םיִדְרַפְס יד

 לע אּוה יִּכ : ּהָב יֵבְׁשֹויְו לֵבֵּת ּהָאֹולְמּו ץֶרָאָה ייל ,רֹומְזִמ דַוָדְל
 יִמּו ,יי רַחְב הָלָעַי יִמ :ָהָננֹוכְי תֹורָהְנ לַעְו ,ּהָדָסְי םיִמָי

 אשל אָׂשָנ אל רֶׁשֲא , בָבל 'רבּו םִיַּפַכ יִקָנ :ושדק םֹוקְמַּב םּוקָי
 ,יי תֶאֵמ הָכָרְב אָׂשי ; הָמְרִמְל - אלו ,ישפנ

 םירעש ואש :המחלמ רובו יה ,רובנו וע יי .,ֹובָּכַ 'בֶלֶמ 'הָז
 הֶז אּוה ימ ;דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אביו ,םָלֹוע יֵחְתִּפ ּואָׂשּו , םֶכיֵׁשאֶר

 : הָלָס דֹובַּכַה ְךֶלֶמ אּוה ,תֹואָבְצ יי ,דֹובָּכַה ךלֶמ
 הר,

 ט"ע שוריפ
 זיִא טאָנ ּוצ הָאֹולְמּו ץֶרֶאָה ייל רֹומִָמ דָנָדְל

 יִד לֵכֵּת ,גְנּוליִפ רעֶד נוא דֶרֶע יד
 ,רֶהיֵא ןיִא ןעֶציִז סאָו יד נּוא טְלעוֶו עֶצְנאַג
 יז רֶע טאָה םיִמָי יִד ייַּב לע , רע ןעֶד יִּכ
 רֶע טאָה ןעֶכייֵט ייַּב לו ,טְסעֶפ-רֶנּורְגעֶג
 ּוצ יּואָר זיא רעֶֶו ימ ,טְצעֶזעֶג טְסעֶפ יז
 םעֶד ןיִא זיא סאָד גְדאַּב סיטאָנ ףיוא ןייֵג
 וצ רעֶהעֶג רעֶו נּוא יִמּו ,ׁשֶדֶקִמַה תיֵּב
 ןיִא טֶרָא גיִלייַה ןייז ףיֹוא םיקְמִּב , ןייֵמְש
 עֶגייֵד טאָה סע רעוֶו יִקָנ ,ׁשֶרֶקֶמַה תיִּב
 ראָלְקַא טאָה בוא רבו ,לֶזָנ ןופ דְנעָה
 ןעֶריואוׁשיִ טיִנ טאָה רֶע סאוָו רֶׁשֲא ,ץֶראַה
 גוא אֹלְו ,םאָנ טְנאָז סאָד רימ ייַּב ׁשְלאַּפ
 וצ הָמְרְמ שלאפ ןעֶריֹואווְׁשעֶג טיג טאָה
 ךּורְּב טאָנ ןופ טעוֶו רעֶד ָׂשִנ .ןעֶטייֵל ןייז
 נוא הָקָדְצּג , גְנּוׁשְטְנעֶּב ןייֵא ןעֶמעֶג אּוח
 ,רעֶפְלעֶה ןיינ טאָנ ןופ דאָניִג ןעֶּבאָה טעו
 ןעֶטְׁש ְראָפ סאו רוד םעֶד ןעֶמ טְנייֵמ סאָר חָ)

 ןיז (₪"ע רוותמ)

 ןייֵמְׁש ּוצ ןעֶרעֶגעֶּג ייז םאְוָו יִׁשְקַּכְמ , םֶהיֵא
 רֶעייַא ןעֶּביֹוהְרעֶד טְרעֶו ואש .ריִדר ראפ
 ףיֹוא טְרעוֶו נוא אָׂשְנִהְ , ןעֶרֶעיֹוט עֶטְסֶלֶע
 ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶריִהְט יד יֵחָמִּפ , ןעֶּביֹוהעֶג
 ןעֶמּוק טעוֶו סַע נוא אֹובָיְו ,ניִּבייֵא ןופ
 רעֶהעֶג רֹובָּכ רעֶד ראָנ סאו) ְךֶלֶּמ רעֶד
 ףֶלֶמ רעֶד םאֶד זיא רעוֶו יִמ , םֶהיֵא ּוצ
 נוא רֹוּבִגְו ,טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶד ,רֹובְּכַה
 ףֹוּבִנ א ןיִא סאוָו טאָג רעֶהְראַטְׁש ןייא
 טְּפיֹוה רֶעייֵא ףיֹוא טְּבייַה ּואָש ,הָמָחְלִמ
 ןעֶּביֹוהְרעֶד טְרעוֶו נּוא ּואְׂשּנ ,ןעֶריִהְמ 'רֶהיֵא

 . גילייָה גיִּבייֵא ןעֶנעֶו םאוָו ןעֶריִהְש
 רעֶר ןעֶמּוק ןייבא טעוֶו םִע םּוראַל אֹבָיְו
 ,רֹובָּכ רעֶד רעֶהעֶג םֶהיֵא ּוצ םאוָו למ
 טאָנ 3 ,רֹובְּכִה ךֶלֶמ רעֶד ןיִא רעוֶו יִּפ
 םיִכָאְלַמ יִד ףיֹוא ןעֶביֹוא טְׁשְרעֶה סאוָו
 ףיֹוא ךֶלֶמ ,רעֶד זיִא רָע אָוה ,ןעֶטְנּוא גוא

 : יביא

 1 ּט
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 1(א"דיחרחל תחא ףכ 'ספ ססוקל ליסו) כ"סויו ס"ל יכילכ רמול סיגסונט ססכרפס לע מלוס טפפסס ללפתי כ"ו

 ןעמלו ךנעמל ונילע ןוחתו םימחר אלמתתש ארונהו רוכגה לודגה לאה וניהלא יי ךינפלמ ןוצו יהי
 וימעטו ויתויתואו ויתוביתו ויקוספ תשודקו וב םירכזנה םישודקה תומשהו הזה רומזמה תשודק

 םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (תויתואה םע ךתח 'יג) אסונרקדד שודקה םשה תשודקו ויתודוסו
 לכו וז הנש הלכלכו הבוט הסנרפ רפסב ונבתכו יי ךינפ רוא ונילע הסנ קוספמו יד ילב דע הכרב
 רעצב אלו תחנב רוסיאב אלו רתיהב חוירבו יולימב ונייח ימי לכ וניתיב ינב לכלו וגל . הנשו הנש
 םוש ילב שדוקה תדונע דובעל ונכותו ערה ןיע םוש י?ב חטבו טקשהו הולשב הרומו למעב אלו
 םא יפ םדו רשב תנתמל ךרטצנ אלו המילכו השוב םוש הב היהי אלש הסנופ ונסנרפתו הדוט
 אלמ ונתיב היהיו וניקסעו גנידי השעמ לכבו ונדומל לבב ונחיורהו ונחילצתו הבחרהו האלמה ךדיל

 חרופ" רשי" ליצמ" ךמות" רמוש" ןונח" םוחר" טינוט היהנו םחל עבשנו יי תכרב
 1הל8ת עמש ךורכ תפ לב תלפת ץעמייי התא יכ ונתלפת עמשו ונילע םחר (ף"ימת ש"חר ןיובו)

 (תהגובזא ו"זוכ א"תירארא ףסוא ןיוכי)

 :הֶתְגָס ייכ שנ טְניִפעֶג ,םלָש שידק םָיאו ןומ רַעָב

 ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָלּודְג תַתָל ,לֹּכַה ןודָאל ַחַּבׁשִל ּוניֵלֲע
 תֹוחָּפְׁשִמְּכ ּונָמָׂש אֹלְו ,תֹוצָרֲאָה יי ונָׂשֶע אלש

 ;םֶנֹומֲה לֶכָּכּונֵלְרֹוְו ,םֶהָּכ ּונֵקְלֶח םש אֹלֶׁש .הָמְרֲאָה
 יכלמ ְךֶלֶמ ינפל ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו ,םיעְרוּכ ּונחנאו
 דַמֹויְו םִיַמָׁש הָמֹונ אּוהָׁש !אוה ְךּורָּב ׁשֹודְקִה םיִכָלְמַה
 יָהְבְנַּב וזָע תַניִכְׁשּו .לַעְמִמ םימשב ורקי בשומו | ץֶרֶא
 סַפֶא ּונָּכְלַמ תֶמֲא .דוע ןיִא ּוניֵהֹלֲא אוה :םימורמ
 לֶא תובָשָהְו םויה ָּתְעַדָיְו ,ֹותְרֹותַּב בּותַּכַּכ ,ֹותָלּוז
 ץֶרֶאָה לַעְו לעממ םִיַמָׁשַּב ,םיִהֹלֲאָה אוה יי יִּכ ,ֵּבָבְל

 רע 2 ַא ,תַחָּתִמ

 יבְשֹ יב עדי ריבי , .ץרא יעשר 2 יא תפל .ףָמְׁשַב ורק רׂשֶב
 - ּועְרִכְי וניקלא יי ְךיֶנָפְל . ןושל לָּב עַבָשּת ְךֶרֶּב לָּכ עַרְכִּת ךֶל יֵּכ .לָבָת
 ְךולְמתְו .ףָתּוכְלַמ לוע הא םֶלֶכ לִּבַקיו ,ונָתִי רק מש דֹוכְכָלְו . ולופיו
 ָךֹולָמִּת דע יִמְלֹועְלּו ,איִה ףלש תוכלמה יִּכ ב רו םלועל הָרָהַמ םֶהיֵלֲע

 ףפֵע ְךֶלֶמְל יי יי הָיֵהְו רֵמָאָנְו : ! רֶעְו םָלֹועְל ְךולְמִי יי יי ְךֶתָרֹתְּ בּותַּכַּכ , דֹובָכְּב

 עמש רמאל בּותָּכ + ּףתְרות: בּו : דָא ומְׁשּו רָחֶא ו הָיְהִי אּוהֲה םויּב ץֶרֶאָה לָּכ
 + םלוע ןודא .םותי שירק '} רחא ה , ּוניִהְלא 5 , לארי

 ו ₪
 טל"

 9 ְּל (ט"ע רווהמו



 רופכ םוי ליל תוגהנה
 ףעלטיפאק רֶעיִּפ עָטְׁשֶרֶע יִר ןעֶגאָז ןעֶמ לאָז ,ןעֶפאָלְׁש ְךיִז טְגייֵל ןעֶמ רעֶרייַא ,רּופָּכ םֹוי ןּופ תיִבָרֲעַמ ְךאָנ זַא ;ןעֶּבייַרְׁש םישידקמ םירָּפְס ייִד |

 :ןעקנאדענ ע ָסּואיִמ טיִמ תֹובְׁשֲתַמ עֶטְכעֶלְׁש ּוצ הָלּוגְס א זיִא סָע ,םיִלָהִּת ןּוֿפ
 ךרדבו ,םיִעָׁשְר תַצֲעַּב ְךֵלֶה אל רֶׁשֲא שיאה יֵרְשַא *

 ִּכ ; בֶׁשִי אל םיִצָל בֵׁשֹומְבּו ,דָמָע אל םיִאָמֶח
 הָיהְו !הָליִלְו םִמוי הָנְהִי ותָרותַבּו ,וצפָה יי תַרֹותְּב םָא
 והלעו ,ֹותָעַּב ֵתיויְרפ רֶׁשֲא ,םִיָמ יְֵלּפ לע לּותָׁש ץֵעּנ
 ִּב .םיעשרה ןֵכ אל :ַחיִלְצַי הָׂשֲעַי רֶׁשֲא לכו ,לֹוּבִי אל
 םיעשר ּומּוקָי אל ןֵּכ לע :ַחּור ּונָפְדִּת רֶׁשֲא ץֹומַּכ םִא
 הרב ו עדי יִּכ ו תדַעַּב היא ,טָּפְׁשִמַּב
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 :וחישמ לַעְו יי לע די ודסונ םינוורו ץרא '
 בֵׁשֹוי!ֹומיִתֹובֲע ּונָמַמ הָכיִלְׁשַנְו ,ֹומיִתֹורְסֹומ תֶא הָקְּתַנְ
 ,ֹופַאְב ומילא רֵּברְי זָא :ומֶל געעֶלִי יָנֹדֲא ,קֶחְׂשִי םימשב
 :ִׁשדַכ רה ןֹויִצ לע יִּכְַמ יִּתְִמנ יִנֲַו:ומָלֲהַביונֹורֲחַב
 םויה יִנֲא ,הָּתַא יִנְּב יַלַא רַמָא יי ,קֹוח לֶא הֶרָּפַמֲא
 יספ ּךְתְְחֶאו.ּךֶהֶלֶחַנ םיוג הָנְתֶאְינָמִמ לֵאָׁש : ךיִתְְַ
 1/0 הָּתַעְו : ;םֶצָּפנִת רצוי יִלָכְּכ , לורַּב םֶבָשְּב םעורת : :ץֶרּפ

 ארונ השעמ
 ,הֶׂשֲעַמ עֶכיִלְרעֶדְנאוו ַא ןעֶגְעֶרְּב םיִרָפְמ עֶניִלייֵה יר

 : ןעֶנאָז םיִלָחּת ןופ חּכ רעֶד זיא םִע סיור יוִו
 יעָנ זיא ,הָריִזְג רעֶד ףאָנ ּב"יק רֶהאָי ןיִא

 רעֶד ןּופ טנְהאָנ ליִּפְרעֶד ַא ןעֶביִלְּ
 םיִאָנֹוׂש יד סאוָו ,"טרֹופרע , םאָטָש
 טאָה ,טְכאַמעֶג בורח טְׁשיִנ סֶע ןעֶּבאָה
 , ריִסָח א ןאמ רעֶטְלַאַא טְניֹואוועֶג טְראָד
 , הבט הָביִשְּב ןעֶראוָועֶג .רָמָפְנ זיא נוא
 רֶע זיִא הָריִטְּפ רעֶד ְףאָנ גאָט גיִסייֵרְר
 ריִמְלִּ ןעֶמיֹורְגַא ּוצ םֹולָח ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 יִר ןיִא "טרופרע, ןופ ריִמָח ַא נּוא םֶכָח
 ןעֶרעֶטְנּוא לי'ִרָפְספ ןיילג א טיִמ םיִכּורְכִמ
 טְסיִּב ,םֶהיִא ּוצ ריִסְח רעֶד טְגאָז ,םיִרָׁש

 ָך (ט"ע רווחמ)

 1סזמ []

 ףיד טאָה ןעָמ סאוָו רעֶּבְלעֶז רעֶד טיִנ ורד
 רֶע טְרעֶפְטְנֶע , ןעֶזעוֶועֶג רֵבֹוק גאָט םעֶד
 .רעֶד ןיִּב ףיא ,טְֶכעֶר טְסאָה יִד םֶהיֵא

 ראפ סאו ,דיִסָח רעֶד טְגאָז ,רעֶּבְלעֶז |
 רָפַס רֶע טְרעֶפְטְנֶע ,וד טְסְלאַה רָפֲס ַא
 ןעֶנעֶרְהאוָו ! ףיר ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ףיא ,םילהת
 ןופ רעֶניֹואווְנייֵא יִר ןעֶגאָז טְסְלאָז יד זַא
 סֶע סאָר ,טְניֹואוועֶג ּבאָה ףיא יונ ףְראָר
 = םּורעֶד ,םֶטְבעֶלְש לֶהיִּפ ןעֶפעֶרְּט ייֵז טעו
 תוליהק עֶרעֶרְנַא ןיִא ןעֶפיֹולְטְנִא ייֵז ןעֶלאָז
 םעֶד טיִמ ןעֶרעֶװ לּוציִג ןעֶלאָז יינ יֵרְּכ
 בעל 8
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 יי תֶא ּודְבִע :ץֶרֶא יטפוש ּורְסְוִה ,ּוליִּכְׂשַה םיִכָלְמ
 ;ךֵרָד ּודְבאֹהְו ףֹנָאי ןּפ רַב ּוקשנ : הָדְעְרִּב ּוליִגְו ,הֶאְרָיִּב

 ;ֹוב יֵסֹוח לָּכ רְשַא ופַא טַעַמִּכ רַעְבִי יִּכ
 ובר הָמ יי :ֹונְּב םֹולָׁשְבַא יִנּפַמ ֹוחְרָבִּב ,רִוָדְל רֹומְזִמ ג

 יִׁשִפַנְל םיִרָמֹא םיִּבַר :יִלָע םימק םיִּבַר ,יִרָצ
 ידֹובְּכ ,יִדָעַּב ןָגֶמ יי הָּתַאְו : הָלָס םיִהֹלאֵב ול הָתָעּוׁשְי ןיִא
 ושדק רַחַמ יִגְנֲעיַו ,אָרְקֶא יי לֶא ילוק :ישאר םיִרָמּ
 אל :יִנֵכְמָסְי יי יִּכ יתוציקה ,הָנָׁשיִאְו ִתְבַָׁש יִנֲא ;הֶלָס
 יי הָמּוק !יָלָע ּותש ביִבָס רֶׁשֲא םִע תֹובְבְרֵמ אָריִא
 - םיִעָׁשְר ִנְׁש ,יִחָל יביא לָּכ תֶא ָתיִּכִה יִּכ יֵהֹלֲא ּונָעיִשוה

 ;הָלָס הק = לַע הָעּוׁשִיַה ייל :ָּתְרַּבִׁש
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 םיִבר : ;י לא וחטְבו ! .קרצ יחבז לחבז :הלפ \ ומודו

 .הָתַהַנ + ;רו ְךֶנָפ רוא וניִלָע הָסָנ ,בוט ינאְרי ימ םירמא |

 וָדְַי םולשב : ובר םְׁשֹוריִתְו םנגד תַעַמ ,יִּבָלְב הָחְמָׂש
 :ינבישות הבל רֶדְבְל ִײ התא יִּכ ,ןֶׁשיְִו הֶבָּכְׁשֲא

 ארונ הׂשעמ
 ,ןעֶפאָלְטְנַא ןיִנעֶז טאַהיִג אָרֹומ ןעֶּבאָה סאוו נוא ,טְּבעֶלעֶג ּבאָה ְךיִא ןעוֶו ןעֶד ,ןיִּבעֶל
 + ןיִּבעֶל םעֶד טיִמ ןעֶראוָועֶג לּוציִנ ייֵז ןיִנעֶז עֶצְנאַגנ םאָד טְנאָזעֶג ןעֶרְהאָי לֶהיִּפ ּבאָה
 איר טְכְראָהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו יד נּוא לֶהיִפ ייֵז ןעֶנעֶז ,ףאוָו רעֶדעֶי ,םיִלֵהְּת רֶפס
 םעֶד ןיִא ןעֶּבִלְּבעֶג ןעֶנעֶז גּוא ,הָרָהְזַא ,ןעֶראוָועֶג לּוציִנ נּוא ןעוֶועֶג גיִהּור ןעֶרְהאָי
 הָׂשֲעַמ יד ןופ . ןעֶמּוקעֶגְמּוא ןעֶנעֶז ףְראָד םִע רעֶװ טְׁשיִנ ייֵז ןעֶּבאָה טנויה רעֶּבָא
 ןופ חֹּכ רעֶד זיא סֶע םיֹורְג יונ ריִמ ןעֶהעֶז היִרָּפ רעֶד ןיִא ,ןייז ןיִגֵמ ייֵז ףיֹוא לאָז
 יִניִט עֶלַא טְסיֹוטְׁשְראַפ םָע ,ןעֶנאָז םיִלֵהְּת ןעֶקאָרְׁשעֶג רֶהעֶז ץְךאַה ם'דיִסָח םעֶד טאָה

 נא עַּפָׁש טְנְנעֶרְּב םָע נּוא ,תֹויָנֲעְרּוּפ םעֶד ןיא מיִלָש א טְקִיִׁשעֶג דּלאַּב טאָה נּוא
 ! תובוט תֹוכָרְּב . יִר ,ןעגאז ּוצ סעֶלַא סאָד וון ןייבא ףְראָד :

 חדה הרר -< 9-5 --05---<----

 8 9? (פ"ע רווחמ) =



 ןושאר םויל דוחיה ריש
 םֶהיֵא לאָז ןעֶמ טְניִראוָועֶג ןייז ןעֶמ זומ ךוחיה ךיש םעֶב

 וא

 הֶּלִמ ןעֶגאָז ם
 | םעֶד זיא ליֹואוו ,רעֶטְרעוֶו יד ןעֶגְניִלְשְנייֵא טיִנ לאָז ןעֶמ ,הָּלִמְּב

 ןיִראוָו ,"דּוחָיַה ריש, םעֶד ןעֶגאָז ּוצ יֹוזַא טְניִראוָועֶג זיִא סאוָו ׁשְטְנעֶמ
 ,הָנוַּכַּב ןעֶגאָז םֶהיֵא טעו רֶע זַא ,רֵכְׂש לְהיֵּפ ןעֶּבאָה יַאְרַוְּב טעוֶו רֶע
 ,"רֹובָּכַה ריש, נּוא ,"רּוחּיַה ריִׁש, ןעֶפּורעֶגְנָא רֶע טְרעוֶו םעֶד רעֶּביִא ןעֶד
 ןעֶגיִטְבעֶג סאוָו יד םֵרְפִּבּו ,ריִׁש ןייַא יו תַחַנְּב ןעֶנאָז םֶהיֵא לאָז ןעֶמ
 ,"ךּוהְיַה ריש ךעֶגאָז ז ייֵז ןעֶלאָז , טֶכא ןייַּב רּוּפִּכ םֹוי םּוא תֶסֶנְּכַה תיִּב ןיִא

 : הָנְוַּכ סיֹורְנ םימ םיִלֵהְּת ץְנאַג ףאָנ רעֶד נוא

 0 םיִסּובְמ חָּבְזִמ תֹויְיְז ףֵאְו זיז | - יִרֹועְּב יהלאל הָרָמַזֲאַו הָריִׂשָא ןוח
 {ה םיִסָכְמ םִיַל םִיַמַּכ םֶד : יִדֹועֵמ יִתֹוא הָעֹורָה םיִהלָאָה

 : ןֵמָשְו ןֵׁשָד תָלוס לֹוחַכְו ייל | .יִדָיְּב ְּתְקַזְתָה הָזִד םֹוּיַה רַע יש
 : ןמש ילחנ תובָבָרּב לּולַּב : יִדָמִע ָהִׂשֲע רֶסָחְו םִָיַח
 ( םיִמַסְ הָנֹובְל הָרְּכזאְלּו ןוה | ב ורּובְּב םש ְךּורְבּו יָי ףורָּב ו

 : םיִמָשְּב יִׁשאָר לכ תֶרֹוטְקִלְו 1 ֹורְסַח איִלְפִה ֹודְבַע לַע יִּכ
 : תורונמה לע תורָנ ּולֵאְו להק | . םֶרקַא הָמַּב םֹורָמ יהלאל לה

 : תֹורֹואְמַח יִנְׁשִּכ תוריאמ ּויְהִי : םֶדָק יהלאל הַכָא הָמַּבְו
 : םיִנְּפַה םָחָל לֵא יִרְרהְבּו ןוח | ב הֶכָרֲעַמְל םיִרָה ולא ןח

 : םיִנָפְּב םיִכּורֲע תֹונָחְלֶׁש לַע : הֶכּורֲע לֹכַּב ןֹונְבְל יצע לס
 : םימשה רממּכ ןומ לחק , םיִצּורְק תֹויַחְו תומָהְּב לַּכ םִאְו להּק

 : םִיָמ תֹוניֵעַּכ הסל רֵבֵׂשְו : םיִצֲעַה לַע םיִכּורֲע םיִחָתְנ
 ----""7 אט
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 ם"ע ש וריפ

 5ַעונ גוא ןעֶגְניִז לעוֶו ךיִא הָומוְמנ הֶריִׁשָא
 לעֶוו ךיא םייצ טאג ןייַמ ּוצ ןעֶּביֹול

 סאו טאָג רעֶד ',טְלעו רעֶד ףיוא ןייַז
 יא סאו ןָא טייצ יִד ןופ ךימ טְרעֶמיִּפ
 גאָט םעֶד ויִּב דע .טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןיִּב
 ןעֶבעֶל םיִמ ,טציִטְׁשעֶג רְנאַה ןיימ ּוטְסאָה

 : ןּוהְטעֶג ריִמ טיִמ ּומְסאָה ראָנעֶג נּוא
 ןיִא טְּביֹולעֶג נוא טאָג זיִא טְּביֹולעֶג - רָב

 טאָה רֶע סאָד , ןעֶמאָנ רעֶכיִלְרעֶה ןיוז
 ןייז ל "ָלְרַעָדְו ןעֶזיוִועֶּב טְכעֶגק ןייז ףיֹוא
 טיִמ טאָג םעֶנעֶּביֹוהְרעֶד םעֶד ימלא? ,ראָנעֶג
 לאָז סאוָו טיִמ ןיִא ,ןעֶמּוקְראָפ ףיא לאָז סאוָו
 ןעֶיִבייֵא םּוצ גיִנעֶטְרעֶמְנּוא ןע]ייונ ףיז ל ךיִא

 ; טאָג
 ןעֶרעֶוֶו ןעֶלאָז גְרעֶּב ידו ּוליִפֲא ןעוֶו םיִָה ּולֲא

 ץְלאָה ןָא טעֶּטְכיִר ןעֶמ יוו\ תֹוחַּכְזִמ ּוצ
 רעֶצְלעֶה עֶּלַא נוא ,זןעֶרעֶפְּפָא וצ רֶעייַֿפ טיִמ
 ןעֶמיִלַא ייֵז ףיֹוא ןייז ןעֶלאָז ןֹונָבְל רְלאוַו ןופ

 תֹומֲהָּב עֶלַא ןיוש ןעוֶו נוא פאו ,ט ְיִרעֶגְוָש |
 | ףלא (8"ע רווחפ)

 ךעְֶיׁש ןעֶטינׁשעֶג ןייז ןעֶלאָז תויח נוא

 :ץֶלאָה יד ףיוא טעֶטְכיִרעֶגְנָא ,םייונ
 ַחָּבְזִמ ןופ ןעֶלְקְניוִו יד ףיוא נּוא תיינָו ףֵאְו

 ןופ טּולָּב טיִמ ןעֶקְנּורְמְראַפ ןייז ןעֶלאָ
 רעֶסאוו יונ ןעֶקעֶראַּג ןעֶלאָז ייֵז סו ,תֹונָּנְרִק
 רֶמאַז יוו לֶהיִפ יוזא נּוא לוחב) ,םַי םעֶד
 קיר רעֶּפְּפָא ןופ לְהעֶמ לעֶמעֶו ןייז לאָז
 עֶטְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ טיִמ טְשיִמעֶג ,טעֶפ גּוא

 ;לייֵא ןעֶכייֵט

 ףֹונְּבְרִק שִינָעכֶערִיג ּוצ נּוא הָנֹובָל הֶרְּכְזַא

 נוא ףיירייוו ןֶעמּונָעג ןָערָעוו לָאז
 טפיוה ָעלַא תֶרטְה ףיֹוא גּוא ,  ץ'רַיווָיג
 שגיל יד ְךיֹוא ןֶעוו גוא תירג ּולֵאָו , ץרוווינ
 תו יֹזַא ןָעטכַײל ןָעלָאז , תֹורֹונמ יד ןיא
 { (הָנֶבְל יד גוא ןנוז יד) םכו% ַױװצ ד
 ַעגיטכעמ יד וו יֹזַא נוא לא יֵרְרַהְכּו

 ,םיִנָּפַה םָחָל סָאד ןַײז לָאז גרֶעֹּב
 חיֵּ ןיא ןֶעשִיט יר ףיוא טֶעטְכִירֶעג ןָא
 שרקמה | 1 1



 ןושאר םויל דוחיה ריש :

 ןופ ןֶעגָער יוו יֹװַא ןַײװ נּוא ןיי] .ׁשֶרֶקְמַה
 רֶעּפּפָא םּוצ ןַײװ ןָעטלַא נּוא ,לעמָיה

 4 רֶע סַאװ ןָעלַאווק וו יֹוזַא גנוסינ
 ןָעשטנעמ ָעֹלֵא ףיוא ןָעװ נּוא ןֵה ּולֲאְו

 םָאװ .,םִיַוְל נּוא םיִנֲהֹּכ ןַײז ןֶעטלָאװ
 גוא לֶכְו , לעגיופ ָערנֶעגניז יוו ןֶעגנַיז ןַילָאו
 רָעַמְיּב עלַא נוא ןֶרֵע ןּופ רֶעמַײּב ָץלַא
 על ןַײז ןֶעטלָאװ , רָערלָעוו ערעדנַא ןופ

 : ןָעליפש םּוצ ןָעפרַאה נּוא
 רֶעַײז טימ םיִכָאְלַמ ָעלַא נּוא םיִהלֲא יֵגְּב לָבְ

 ןֶערָעטש יד גּוא , גנּולַאש ןופ םיִמָש
 ןָעוו נּוא ןינְבִלַה לָכְו , ןיגָעטש ָץְרֶעַײז ןּופ
 םוצ ןַײז טלָאװ נבל דלַאװ רֶעצנַאג רֶעְר
 ןֶענֶערּב לָאז םֶע ,רֶעּפּפָא רנַארּב ןֶענֶערּב
 : רּועישַא ןָא ןֶעֹרֶעפּפָא גּוא רּועִישַא ןָא
 ןֶעכַאז עור ָעלַא רימ ךָאד טָעוו יִכְּב ןֵה

 טִינ נּוא ,ןָעניד ּוצ גּונֲעג ןַײז טינ
 ןֶעכִילרֶעה םָעֹר ראפ ןֶעמּוק וצ רָאּפ גּונָעג
 רֶעזנּוא ּוטסִיֹּב טרהָעַיג רָעז ןָעד יִּכ ,טָאג
 עבו ףָיז רַימ ןֶע לָאז סָאװ טימ נוא , גיניק

 : ןָערֶעה רֶעזנּוא ּוצ גִינָעט רָעטנוא
 ָץנִירָעּבֶעל ָעלַא סָאר סָאװ רַאֿפ ל טנא

 גוא ןָערהָע ּוצ טשינ יד ןֶעגָאמרַאֿפ |
 1 (₪"ע רווחפו

 0 םיִׁשיִא לֵרֲחַו הָזְבִנ יִנֲאַו לח? | . םיִנֲהּכ םֶדָא יֵנְּב לָּכ ּולֵאְו ןוח
 1 םיִשָנֲא לַפְׂשּי יֵניֵעְּב םַאְמִנ : םיִנָנְר ףֵנְכְּב םיִרָרֹוׁשְמ םִיִוָל , | 1 .

 הרככל לֹּכ ְרְבַעְל ןיאו ןוח םיִרָעַי יִצַע לָכְו ןֶדֵע יצע לָכְו יהל
 9 ףירסח לע לּומנ ל בשה 2 םיִרָׂשל םיִלָבְנּו תורו

 . ילא תובוט תיִּבְרַה יִּכ להק |  םֶתָעּורְּת לֹוקְּב םיהלֶא יִנָּב לֶכְו ןזה
 1 יִלַע ףרסח ָּתְלַרגִה יב : םֶתֹולָסְמִמ םיִבְכֹוּכַהְו

 / ִּתְבִיּוח ל םיִמּולׁש בַרְו ןוח | } ּהָלְכ הָלֹוע ןֹונָבְלַה לָכְו לחק
 4 יִּתַא תֹובֹומ ָתיִׂשָע יִּכ : הלוע יד ןיִאְו רֶעָב יד ןיִא

 69 ְףֶלּומְנ יל תביגח אלו להק . רֹובֲעַל יד ןיא הֶלַא לֶכְּב ןַה ןות

 : ְךיֶלָע "ב 'יֵתָבּומ לַּכ רֹובְּכַה לֵאְל םַדְקִל יב ןיֵאְו = =

 . יִּתְדַכֲעאֹל תוביטֶה לע ץח |,  ּונַּכְלַמ ראָמ ָּתְרַּנְכִנ יִּב יה
 : ףיִּתְלַמְנ אל אֹוּבִרָל תא 'וננֹודֲאַל ףַּכִנ הָמַבּ

 .  ֹומְכ אָנ הָרּפַמֲא יִּתְרַמָא םִא להק | < הֶרככ ּולְכּי אל םֶנְמֶא ןוח
 ָ 'ומל תורופס יִתְעדָ אל : . ףֶדְבֹע יִנֲא יִּכ ףַא .יִח לָּכ

 ט"ע שוריפ
 היא גוא יא , טכָענק ןַײד ךִיא ןֵּכָׁש לֶּכִמ
 ןופ ןֶעטּומָעג םיֹוא גוא יּוזְּב ןַײא ךָאד ןיכ
 ץנַײמ ןיא טְסּואיִמ רַאפ ןִיּב ךִיא , ןיטול
 ןופ רֶעטסנִירָערַינ רעד ןִיּב נּוא ןֶעגיֹוא

 : ןֶעשטנָעמ
 רָאג טָאה טכָענק ןַײד נּוא זָדְנִעְל
 'רָיד ,ןֶערהֶע ּוצ ףָיר סָאװ טימ טשִינ

 רַאפ גנּוטלֶעג רַאפ ןֶערהֶעק ּוצ רֶעדַיוו

 להיפ טסָאה וד ןֶעד ָףיִּכוה יִּכ , דָאנַיג ַענַײר

 טסַײרגִיג טסָאה ּוד ,ןּוהטענ רָיִמ ּוצ סיטּוג
 { רימ ףיֹוא דָאנָעג ןַײר

 היא ןִיּב גנולָאצַאּב להיפ נּוא םיִמּולְׁש בֵרְו
 רָימ ּוצ טסָאה ּוד לַײװ , גידלוש ריד

 טסִיּב יד רֶעּבֶא ִתְנֶמ אֹלְו , ןוהטָעג ם'טוג
 ,גנּוטלֶעג רַאפ ןַײד ןֶעווֲעג גירלוש טָינ רימ

 ןיא]

 טינ זוא ּבָאה ךִיא סָאװ םיטּוג ןַײמ רָאג
 + ןּוהט וצ םָע רָימ בֹוח ןַײק רד ףיֹוא ןֶעוועג

 ָףיא פָאה תֹובֹוט ענייד ןֶעגֲעֶק תובוטה לַע
 םנַײא | ,םנידָעג פא טִינ רָאנ רָיד

 פונ רָיר ךיא ּבָאה דנָעויומ ןהָעצ ןֶענעק
 לָאז יא ןָעוו יִּתְוַמָא םִא , ןיטלעג רַאפ
 *רַאפ תֹובֹוט ץנַײר לָעוו היא סָאד ןֶענָאז

 ןעלַײצ



 ןושאר םויל דוחיה ריש
 ףֶלָׁש לֹּכִהְו ךֶל ביִׁשָא הָטו א

 הל ץֶרֶא ףַא םִימָש ד?
 . ףֶרָיְּב םָּב רֶׂשֲא לָכְו םיִמָנ יא
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 : ףְרָימ ןּוּבְשִיםְָכְו
 , ְנאֹצְו ףֶמִע ּונְחַנֲאַו ןא

 : נוצר תֹוׁשֲעַל םיִצַפְחנ

 . ּוניִרְי לֶאָל ןיִאְו רֹוכֲעַנ ךיא יש
 ; + ּונֵשָרְקִמ תיֵּב שֶא תַפְרָשַלְ

 , הֶחֶנִמּו חַכָו ןיִאְו רֹוכֲעַנ ףיא] ןש
 : הָחּונְמַה לֶא ּונאָב אל יִּכ

 ,  חָאְמּוט ריֵכֲעַהְל ןִיַא םִיַמּו יש
 ;  חַאֵמְמ הָמָדֲאָה לע ונח

 ; ףיִרָסִא לע יִכֹנָא ׂשֶׂש ך"
 ףיֶרָבְרִּב יִאָּב יִנֲאַ

 רָעּבֶא ףיא םצוו ,ןֶעגֶעז יז יוו יֹוזַא ןֶעלַײצ ט"ע שוריפ \
 { וז וצ להָאצ ןַײק טינ

 ,רֶעדִיװ רנד ףיא ןֶעק סָאװ גוא םיִׁשָא הָמז
 גנידסלַא ןָעוו תובימ ענר ראפ ןֶערֶעק

 ָץלַא גוא , רנַאה ןַײד ןיא זיא וז ןיא סָאװ ץלא גוא םיִמָי יד םיפנ , ץנמר ןִיא ררָק יד ְךיֹוא ,,ענַײר זיא לָעמנה יד .ָץנַײד זיא
 : דנַאה ןַײר ןופ טגִישֶעזֶעג ןָערֶעוו

 קלָאפ ןַײר ןֶענָעַו רוט נוא דמי טנא
 ןוהט וצ ןֶערָע גַאּב גוא ,ףָאש ץנַײר

 ןֶעלָאז ןוו רֶעּבֶא דוכמ ְךיִאְו ,ןָעלַיװ ןַײד
 טכַאמ ןַײק טִינ ןֶעּבָאה רימ נוא ןֶעגַיר רימ
 שָרְקִמַה תיִּב רֶענּוא גוא , דנַאה רָענוא ןוא

 ןעוו ןָענַיד רִיֹמ ןֶעלָאז יוו גוא דֹובֲעַנ ָףיִאְז ; טנָערּב רַאּפ רֶעַיּפ ןיא זיא
 רָעּפפָא:טכָעש ןַײק ָאד םִינ זיא םָע

 ןָענָעּו רימ ןֶעד , רָעּפּפָא:להָעמ ןַײק נוא
 ןַײק טִינ ןֶעּבָאה רָימ ןוא םימו ,םִיַלָׁשּורְי ןופ עהור רָעד ןיא ןָעמּוקָעג טָינ ךָאנ
 ןוהט ּוצ ּפֶא הָמּודֲא הֶרָּפ ןּופ רָעסַאװ
 ֹוזַא ןָענָעז רָימ גּוא , טַיקגינַײרמּוא רעזגּוא

 ; ןײרמּוא הָדָנ ןַיא וו
 ןַײר טימ רָעֹּבֶא ףימ ַײרּפ ךיא יִכנָא שק

 8 1 (ש"ע רוותמ)

 5 ב
 י ףיִהָבְו %ע אל בּותָכ יִּכ להק

 : ךֶריִכֹוא ףיֶתֹולֹועְו
 : טְכיֵתֹולֹועְו חַבֶז רבד לע ןוח

 . םֶכיֵתֹובֲא תֶא יִתיִוְצ אל

 , יִּתְׁשַרָר הַמּו יִּתְלַאָׂש המ לחלק
 ;  יִתֹוא הֶאְרִיָל םִא יִּכ .ףֶמֵמ

 : ביט בֶבְלְבּו הָחְמִׂשְּב רובעל ןוח
 1 בוט חַבָזִמ ַעֹומְׁש הנה

 , הָרֹוהְט הָחְנִמ ןִמ רַּבְׁשָנ בָכְו להק
 ;  הֶרָּבְׂשִנ םּור םיִהֹלֶא יִחְבְ

 ְָצֶפֶח אל הָחְנִמּו חבָז ןוח
 | '  ָּתְלָאָׁש אל הָלֹעְו תאָטַח

 . יִּבִל ןֹורְבָׁשְּב הָנְבֶא ַחַּבְַנ לחל
 ;  יִּבְרִקְּב יִמּור ףא הָרְּנשֲאָו
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 ןַײר טימ ףרוד םּוק יא בוא ,גָאז
 ,ןֶעּבִירשֶעג זיא םָע סָאר בּותָּכ יִּכ , טרָאװ
 יטכָעש ענר ןֶעגָעוו טשִינ ְךיֶחְכְו לע אל
 רָעּפֹפֶא רנַארּב עני ןֶעגָעוו גוא רֶעּפּפָא

 : ןעפָארטש ךִיד ףיא והט
 ,ףנַארּב ןיא רעּפּפָא;טכָעש ןֶעגָעוו רפר לַע

 ןֶערָעטְלֶע ָערֶעַײַא ףיא ּבָאה , רֶעּמּפָא
 ףיא ּבָאה סָאװ יִתְלַצָׁש הפ ,ןָעטָאּבֶענ
 ףָאר , רָיר ןּופ טרֶעדָאפֶעג גוא טגנַאלרַאפ

 : רימ רַאפ ןעטכרָאפ ּוצ רָאנ
 ךױרֿפ טימ רָימ ןֶענָיד ּוצ חְחְמִׂשְּב ךֹובֲעַל

 יא םָע ,ץרַאה טּוגַא טִימ נוא
 םֶלַא טָאנ ןָענלָאפ סָאר רֶעסֶעּב ךָאד
 וע ןַײא | גוא יָנְׁשִנ בֵלְו ,רָעפּפָא:טכָעש
 ץנַײר ןַײא סלַא רֶעסֶעּב נא ץרַאה ןֶעכָארב
 טָאג סָאװ רֶעּפּפָא;טבָעש יד , רֶעּפּפָא:להָעמ
 : טִימִיג ןֶע כָארּב וצ ןינא רָאנ זיא טלֶעפִיג
 .להָעֹמ נּוא רֶעפּפָא;טכָעש הָחְנּו הפ

 ,רנָיז ,טרָענַאּב טִינ וטסָאה רֶעּפּפָא
 טינ ּוטסָאה רָעּפּפָא:רנַארּב נוא רָעֹפּפָא
 ןָעיֹוּב ךיא ליוו ַַּכְזִמ ןַײא 095 . טגנַאלרָעּפ
 ףיא גוא ,ץרַאה ןֶעכָארּב וצ ןַײמ טימ
 } רֶימ ןיא טימיג ןַײמ ןֶעכָערּב וצ ףיוא לָעוו

 םור
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 . יניָע םור תֶאְו ליש ב% םור ןח

 -% יָנֹרֲא ןעמל יִבָבְל עַרְקָאָו

 . = ףיתבז םֵה יִחּור יָרְבָש להק |
 :--  ףֶהֶּבְוִמ לַע ןֹוצִרָל ולעי

 : ְךָתֹויְדֹוה לֹוקְּב ַעיִמְׁשַאְו ןוװ
 : ָךיֶתֹואְלִפנ לָּכ הֶרָּפְסֲאַו

 .  הָדיִּבְחַא יִׁשְפַנ הֶעְרִי רֶׁשֲאַו להק
 : הָרֵּבַרֲאַו תֹורּובְג לֵלַמא

 : הֶמ יִּתְעַרָי אֹלְו ףֹורָעָא הָמּו ןוח
 ! הָמּואְמ רָּבַב לכּוא לוכָיה

 ותָלּודְנִל רקח ןיִא יִּכ יהק
 : ּותָנָבְתִל רֵּתְסִמ ןיִא םַגְו

 ּוהמָכ ימ אוה בֶבָל םֶכָח ןוװ

 : ּוהּונאָצְמ אל חכ איִנֵׁש

 . - תואָרּונ בַרְו תולודנ הֶׂשֹוע להק
 יישר ירא רער רשי ו יו יש

 4{  תֹואְלְפִנ הֶׂשֹועְו הָּתַא לֹורָג

 , רקק ןיא רעו רֶּפְסִמ ןיֵא דַע ןוח
 4 רֵקְחַי אל יִּכ עַרֹונ אֹלְו

 . ּךְריִעְּת רֶׁשֲא ןִיַע וזיֲִא להק
 1 ףְר'ג רֶׁשֲא הָּפ וזיִאְו

 א ףעְרו אל בלו ףִאְר אל ימ ןוח
 / ְךֲעיִצַי רֶׁשֲא חַבָש הָזיִא

 . .ףּואָר אל ףיִתְרַשַמ םַג להק
 + ףּואְצְמ אל בל יֵמְכַח לָבְו

 4 ְךיֶחְבְׁש ריִּכַמ ךֶדכָל התא ןוח

 4 ָךָחֹּכ ַעְרֹוי ְךְתֶלּוז ןיִאְו

 .  ףֶרֵּכַנְל תויּואָר תֹוחָבְׂש להק
 2 ףיִרָעְלִּב ַעְרוי ןיאו

 ךֶל יֹואָרְּכ הֶרֹונֵּת ןָּכ לע ןוח

 ֶלְרֶגְו ךֶדֹובְּכ ףֶׁשְרק יפּכ
6 

) 6 

 = ט"ע שוריפ
 ןוֿפ גוא ןֶעצרַאה ןּופ טַײקכיוה ּוד בל םּור

 ןֶערֶערִינרֶעד הִיא לָעוו , ןֶעניֹוא ץנַײמ

 ןופ ףָארּב יד ירש , ןָעגָעוו ם'טָאג ןופ

 טז רָעּפפְא ץנַײד ןַײז ןָעלֶאז טָימָינ ןַײמ

 ןַײר ףיֹוא ןָעגְילַיווַאּב ּוצ ןגפיוא ןָעלָא

 : ַחָּבְזִמ
 ןָערָעה ןָעזָאל לע ףיא נּוא לֹוקְּב ַעיִמְׁשַאְו

 נוא ,רָיד ּוצ גנוקנַאד לֹוק טימ
 . רָעדנּואוו ַענַײד ָעלַא ןָעלְַײצרָעד לָעװ
 ּוצ טסַײװ ׁשֶפֶנ ןַײמ רעדנּואוו עכלעוו יֵׁשֶאַנ

 ןֶעליצרָעד ףיא לָעוו ,ןֶעמָענ ּוצ ןָעמַאז

 : ןֶערַײר לָעוו נּוא תֹורּובְנ יד וז ןּופ
 ןֶעלֶעטש רָאפ ךִיא ןעק סָאװ נוא ךיִרעֶא הָמּו

 ונוטשרַאפ ףיא ןןָעוו רָעדנּואוו ענַײז ןופ

 סַאווטֶע ןִירָעד ןָעד ףיא ןֶעק , טשינ רָאג וז

 יכריד ןַײק ָאד שנ ווא םָע ןָער יִּכ . ןֶעדַײר

 ןַײק ףיוא ,טַײקסױורג ןַײז וצ גנוטשראפ

 : טַײקגידנָעטשרַאפ ןַײז ּוצ גנּונֶעכֶערַאּב
 ץרַאה גולק ןַײא טָאה רֶע אּוה גֶבֵל םֶכָח

 םיורג זיא רֶע , ןֶעכַײלג ןַײז זיא .רֶעוו
 רֶעזנּוא םהָיא ןֶענֶעק רימ טּפַארק ןייא

 טּוהט רֶע הֶׂשֹע , ןעכורג טִינ דנַאטשרַאּפ
 1 / (ט"ע רווהמ)

 ,טַײקגיטכרָאפ םיורג נּוא ןָעכַאז עסיורג
 ָעְכָילרֶעדנּואוו טסוהט נּוא סיֹורג טסִיּב ּוד

 : ןֶעכַאז
 גוא להָאצ ןַײק זיא םֶע זיּב רֶּפֶמִמ ןיִא דַע

 גּוא , רֶעדנִיוװ ָענַײז ּוצ גנוטשרָאפ ןַײק
 טרֶעװ רֶע ןָעד טסּואועּב טִינ טרָעוו רֶע
 ןֶעק גיֹוא ָץכלֶעוו וויא , טשרָאפרֶעד טָינ
 ןָעק ליֹומ ָעכֹלָעװ נּוא ,ןֶעגיִוצֶעּב רוד

 : טייקסיורג ןַײד ןָעגָאז
 טינ ףיר טָאה רֶעגְירֶעּבֲעַל ןויק דאָ אל יֵח

 םינ ףיד טָאה ץרַאה ןויק נּוא ןהָעזִיג
 ןֶעק ּביֹול עבלָעוו טימ ןּונ , ןֶענַאטשרָעּפ |

 יר ְךיֹוא םג ,ןָעלעטש רָאפ .רַיד ןעמ
 םינ ףיד ןֶעּבָאה רֶענַיד ענַײד םיִכְאְלַמ
 ןֶעּבָאה רֶעצרֶעה עגולק ָעלֵא וא ,ןהָעוָעג

 ; ןײטשרַאפ ּוצ ריד טכַײרגֶעג טינ
 , 2י%5 ןַײד טסנֶעק ןַײלַא ּוד דֶדבִל הָּתַא

 םַײטשרַאפ ריד רָעדנּוז רֶענּיק גּוא
 טסַײװ רֶענַײק נוא עדי ןיִאְו , טּפַארק ןַײר
 ןֶעסַאּפ סָאװ ביל יד ריד רֶעסיֹוא טיג

 :רֹובָּכ ןַײד ּוצ

 פָע יוו ןַײז טביולינ ּוטסלָאז םורער ןג לַע

 טסַאּפ
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 .ינש םויל םָתֹולְיֲא לֶכְּב לכַה יִּפָמּו להפ

 . ףֶחֶמֶא ןֶּב ףרבע ינאו יח | ; םֶּתְנִנַח התא רֶׁשֲא עֶר יִפְּ
 : ְךיֶתֹורּובְנ לֵלַמֲא רָּברֲא צפה זרה פה צד הי

 | םִיַמְׁשַה ְךָאְלְפ ודוי ןוח
 : הָרְפַמֲא םֶהָצָק ףיִחָכְׁש יֵכְרַד יז | ; םומ תולוק .ףורדַאיו

 : הרמוא אָרונ המ ְףיִׂשֲעַמ
 הי = , ץראה לַּכ ףל ּועיִרָיְו יהל

 : רֶּפֵסַּב ְךֹורֵע ְךיֶלֵא ןיא ןוח | ; ץֶרֶא יְֵלַמ לַּכ ףודוי
 רֵּפַסָמ ּומְצְע תֹוחְבֶׁש ריִנֲא

 ' םיִמַעָה לָּכ ףודוי ףַא ןוח
 אֵצָמְי אל ַהולָא רֶקָח להק | | םיִמּואָה - וחש |

 : הָצְקִת אל ירש תיִלְכְַ היִרְבַע בלטו עַרְ לָּכ יי

 יי רקמ ןיא אֹלֲה ֹותְנּובְתִל ןוח | } ףיֶרָסֲח ורב .םֶהיֵלֲע ִּ
 : רקַחִי אל ויָנָׁש רַּפְסִמ

 : םֶלּוכ ּולְלַהְי ַ'י םש תֶא ןוא
 . ְךיֶדּודְגַל רָּפְסִמ ןיִא םגְו להק : םֶלֹוע ךֶלֶמּו א םיִהְלֲא לֵא

 : ֶרֹוכְּכ תוא ףיִתואְבְצְּב ר 3%
 : - ! דחא ומשו דחא יי דחוימו דיחי התא ורב

 ט"ע שוריפ

 .ינש םויל טווקגילפה רָענַײד ךָאנ | ,ריד טסַאּפ
 גוא טייקכילרעה } ןיד  ףךָאנ גוא ךָאג
 סנֶעמָעלַא ןופ נוא לֹּכַה ּפֵמּו , טייקסוורג
 ּומסרֶעװ , טּפַארק עצנַאג רֶעַײז טומ ליֹומ
 ּוד סָאװ דנַאמשרַאפ רֶעַײז ךָאנ ,טּביֹולָעג

 / :םטקנָעשְיג יז טסָאה
 ענַײד ןֶענָאקַאּב ןָעלמַיה יד ּףֵאְלִפ ּורֹוי

 רֶעסַאװ ןופ תֹולֹוק יד נּוא , רָעדנּואוו
 ריר ּוצ ןָעלַאש ַײז גוא שירה , טכַאמ ןַײר

 סע ,דרָע רעד ןּופ רֶעניֹואווַאֹּב ָעלַא !
 : טלָעוו רֶעד ןּופ םיִכָלְמ עלַא רָיד ןָעקנַאר
 , רֶעקלֶעפ ַעלַא רַיד ןָעקנַאד ףיוא דוד" ףַא

 . תומוא עלַא ךיד ןָעמהָיר ַײז נּוא
 ענַײר ןֶענָעַז בֹקֲעַי ןּופ רֶעדניק ָעלַא לֶּג
 טקרַאטשיג ףיז ןֶעּבָאה יוז ףיֹוא ןעד , טכָענק

 : דְצנָעג נייד

 לז ןעּביול טָאג ןופ ןָעמָאנ םָעַר םֵׁש תֶא
 עלא רֶעּבַיא טָאג רָער זיא רֶע ,ָץלַא

 ןוא זיא רֶע נוא גיטּפַאהרָאװ רֶעטֶעג
 ּוטסיּב טּביֹולעג ךּורְּב ,גַינָעק טלֶעו
 ןיא טָאג ,,רָעטגיצנַײאַיג  גּוא רֶעגְוצנַוא

 : רענײא זיא ןָעמָאנ ןַײז גּוא רָענַפא
 18 (₪"ע רווחמ)

 ןהוז רֶעד טכָענק ןַײד ךָיא נוא ּףֶנֶכֹע יִנֲאַו

 ןָעדֲער לָעוו יא , דיֹומ?טסנַיד ןַײד ןּופ
 ,טַײקרַאטש רֶענַײד ןופ ןֶעכֶערּפש גוא
 רָאנ ךִיא לָעוו ןֶעגֶעוו ָעטמִירֶעג ענייד יגרד
 רהָעז וו ןֶעלַיצרֶעד וז ןופ לַײמ ַא
 וצ םיוא קרָעוו נייד ןֶענָעז גוטכרָאפ

 : ןעכערפש

 ןַײק ריר וצ ָאד טִינ זוא םֶע ּדיָלֵא ןיא
 ,ףוב ןַײא ןיא ןֶעּבײרש ּוצ םיֹוא ְךֶרֶע

 ַײז ןֶענֶעז םיִחְבְׁש ָענַײד ןֶעגָאז ףִיא לָאז
 .רֶעד ּוצ םיֹוא ןּופ גיטכָעמ להיפ רֶעֹּבֶא

 ןופ גנוטשרָאֿפ דנורג רֶעֹד רֶקֵח | .ןָעלווצ
 רֶעד נּוא ,ןֶערָעװ טכיורגרָעד טָינ ןֶעק טָאג
 : ךָילדנָענוא זיא ןֶע גיטכֶעמלַא םָעד ןופ לֵיצ

 זיא דנַאטשרעּפ ןַײז וצ נוא אלה ֹותְנּובְתִלְו

 ,גנוטשרָאפרעד ןַײק ָאד טָנ ךָאד
 טינ ןָעק ןֶערהָאי ענַײז ןופ לָאצ םָעד גּוא
 ףיוא זיא םָע נּוא םֵגָו , ןָערָעוו טשרָאּפרֶעד
 תֹונֲחַמ ץנַײד ּוצ ָאד םִינ לָאצ ןַײק

 ןַײר זיא ליה ץנַײר ןָעשִיווצ , םיִכָאְלִמ
 : טניבַײצָעּב רֹובָּכ

 וזיא
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 : ָךֶריֵעֲה וָׁשֲא ןִיַצ ֹוזיִא ןח

 1 ָךְריבְב יֵנְּפ הֶאָר אל יחְו

 עַרֶא אל ןַה םֶכָחְו ןֹובָנ יהל
 :עָרֶא אל רֶׁשֲא לע ףורָעָפ ְךיִאְו

 . וְתיִלְכִּת דַע שיא רמאי םִא ןוח
 . <  ֹוּתְנְנְתַמְבּו ויָלֵא ךֹורָעֶא

 . וחבש תיִלְכַּת אֵצְמֶאְו אֹובֲא להק
 : והּור לֶא תֶא הָנְמֶאָנ אל

 . וּכְרְע עֶדָי אל יִּכ עַלּובְי ןוח
 1 וּכְרַב .תיִשאָר ּוהיִפ תיִרֲחַא

 .- יכנַא ןֵכ אל יִדָמָעְו להק
 : ִּכִחְו אמֲחַל ןֵּתֶא אל ייָפּ

 : 5ֶא יִכְרִד תוצק יִחָאְל הֶרָּפַסֲא ןוח
 { 0 לא לַעָה הַמ לֵאְרְׂשִיָלּו

 יא," ירא יא יא ריי ראי ריי ר, רשלשלשרשרש ר ר

 םיהלאל ּורְמֶא בּותַּכַּכ להק
. 

. 

 ן םיִהֹלֲא ףישעמ אָרונ המ
 : יִתְרַצָי יל וז םַע ָּתְרַמָאְו ןוח

 / יִתְלַהְתּו יִמָש ּורְּמַסְ
 , יתולילע יִּתְמַׂש םִיַרְצִמְּב להק

 יתותוא תֶא רֵּפַסְּת ןַעֵמְל
 . << רָאַסִא ןֵּב לע ְךְרֶבִע יִנֲאַו ךוח

 1 רָפַס לַעַמ ׁשֹורְדֶא רֶׁשֲאַּכ

 , ףישעמ ַחֹּכ יֵׁשְפַנ לֵלֵהְּת לחלק
 ;!  ףֶׁשְרָק ₪ תֶא יֵבְרָק לֵכְו

 : יָנֹדֲא תֶא הָדֹוא יִּכָל לֶכְכּו : יִנָינָע לֶכְּב ףֶכָרְבֲאַנ ןוח

 . ףימוממור יָנֹורְגִּב םַג להק
 -ףֶחֶלהּת ללֹמֶא יפ תא

 ט"ע שוריפ
 ,ןָעגיצָעְּב ךיר ןָעק גיֹוא ָעכלָעוו ןיצ זי

 ןהָעזיג טָינ טָאה רֶעגְידֶעּבֶעל ןַײק ןָעוו
 ןַײא ןֹובָנ ,רֹובָּכ ןַײר ןופ טבִיזֶעגנָא םָאד
 סֶע סַײװ רֶעגָילק ןיוא נּוא רֶעגָידנַאטשרַאּפ
 ןיצַאש ןָעד יא לָאז יֹוזַא יוו גּוא טִינ ךָאד

 : טינ םַײװ ךִיא סָאװ םָעֹד ףיֹוא
 ןֶעגָאז טָעוו שטנָעמ ןַײא ןָעוו נוא רפאי םִאְו

 קָעווצ םָעד ךָאנ ןָיצאש םהָיא לָעוו ףוא
 ;ערַאּב םָעד ךָאנ גוא , םיִׂשֲעַמ ץנַײז ןופ
 לָעװ ןיא ןָעמּוק לָעוו ךָיא אֹכָא , ךָאנ גנּונֶעכ
 רעד , יול ןַײז ןופ עדנָע םָאד ןֶענִיפֶעג
 *רֶאוו טָינ טימיג ןַײז זיא יֹוזַא טנַײמ סָאװ

 ; טָאג טימ גוטפַאה
 ןער , טרוא רַאפ ןַײז זומ רֶעד יפ עַלְבְ

 היִרֲחַא , ְךֶרֶע ןַײז ןָעסְיוו םינ ןֶעק רֶע
 ןייז טָימ ןֶעגָאז ּוצ טנמ רֶע סָאװ ּוחיִפ |

 סָאד זיא םיִחְבִׁש ָענַײז ןּופ עדנָע סָאד ליֹומ
 . גָעוו ם'טָאג ןּופ גנַאפנָא רֶעֹד רָאנ
 יֹזַא טִינ ףז ייפ ּבָאה ףיא רֶעֹּבֶא יפו
 ןַײמ ןָעזָאל ּוצ טִינ לָעוו נּוא ןָעקנַאדיג ַא
 טיט ןָעגַירנַיז ּוצ ןֶעמּוג ןוומ נוא ליֹומ

 ; רַײר ָעכלֶעזַא
 ץנַײמ ןָעלייצרַאפ לָעוו ףיא יִמָא?ל הֶרְּפִסֲא

 6 1 (א"ע רוש

 ם'טָאג ןופ לַײט ןַײא רָאנ רָקדּורּב
 וצ ןּוהטָעג טָאה רֶע סָאװ גּוא ,ןֶעגָעוו
 ,ןָעּבִירשִיג זיא סֶע יוװ יֹוזַא בּותְּכּכ , לֵאָרְׂשִי
 רע יוו טנָאז נוא טָאג ּוצ םבוול ּורְמֶא

 ; טָאג קרָעוו ַענַײר ןָענָעו גוטכרָאפ
 יד סָאד טגָאזֶעג טסָאה ּוד נוא םִע ָּתְרַמָאְו

 רימ ףיא ּבָאה קלָאּפ ַעגיזָאד
 ןָעמָאנ ןַײמ ןָעליצרַאפ ןָעלָאז וז ןֶעפַאשִיג
 באה םִיַרְצִמ ןִיא םִיַרְצִמְּב ,ּביֹול ןַײמ ןיא
 טסלָאז יד יֵדְּכ , קרָעוו ָענַײמ ןּוהטָעג יא

 : ןיכַײצ רֶעדנַיװ ָענַײמ ןָעלִיַיצרַאפ
 סֶע לָעװ טכָענק ןַײר ףִיא נּוא  ּזֶדְכִע יָנֲאַנ

 ךיִא יו יזא ,ןָעלִיִיצרָעד םּורָעד

 ,םירָפְס ָץגילַײה יד ןופ ןֶעשרָאפסיֹוא לָעוו
 ןופ ַחֹּכ םָעד ןֶעּביול טָעוו לַײז ןַײמ לֵלֹהְּת
 דַּיווְע גנִיא ענַײמ ָעלַא נּוא ,קרָעװ ָענַײד

 | : ןָעמָאנ ןָעגילַײה ןַײר
 ןיא ןֶעּביול רַיד לָעוו יא נוא יֵכְּג ףֶכְרֶבִאנ

 לָעװ נּוא , ןֶעטְפֶעשִיג ענַײמ ָעלַא
 , טָאג ןָעקנַאד ןֶעצרַאה ןָעצנַאג ןַײמ טָימ
 ןֶעּביֹול ךיא לָעוו ןדלַאה ןַײמ טימ ףיוא םֵג
 ךוא לָעוו ליֹומ ןַײמ נוא , טווקכיוה ןַײר

 : ביֹול ןַײר פיט ןָעכַאמ ליפ
 כ
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 ָךֶתֶלֶהְּת ריִגָי יִפ יִּכ מפ

 ףֶּתְרַאְפִּת תֶא םֹויַה לָּכ -
 .  ףיָתֹואְרונ זּוזָע אָנ הָרָמֹואְו הפ

 :  יֶתֹאְלְַנ ֵרְבַד הָחשָאו
 , ףיָתֹוקְדְִו ףְבּוט ריִּכְזַאְו ןופ

 1 ְךיֶתֹורּובְנּו ףךסס

 הָּתַא לֹורָג יִּכ יִּתְעַרָי לש
 : + ָּתְלַרְג ראָמ םיִהֹלֲא לָּכ לע

 : םֶה םיִמַעָה יִתֹלֲא לֶכ יִּכ ומ
 : םֶהָּנ ןיִא םּורְו . םיִמְלֹא םיִליִלֲא

 .םיִביֵׁשָמ ןיִא לּומְנ םֶהיֵרְבּועְל ןָה יהל
 :  םיָביִטְמ הָמֵה םֶהָל הָמָלו

 : ּולְלַפְתִי זָא הָרָצ תַעְּב ןוח
 : ּליִעֹוי אל יִּכ םּונֲעַי אֹלְו

 , וב ןיִא ַחּורְו בל לֶכְּב םישרור להק

 זר
 : ובורק םע לֶא ָיָו בורק

 , = ּוניֵהֹלֶא אוה ל5 רֵצֹויַה ןוח
 : < ּונְחָנֲא רֵבְל ֹולְו ּונְׂשֶע אּוה

 , ודי ןאצו ותיִעְרַמ םַע יהל
 : ֹודְסַח םָלֹועְל יִּכ ומָש רב

 ְתאֵצְמִנ ךאָמ ּונָל רַצַּב ןוח

 ו ָתְבְַע אל ְךיִׁשָרֹוד יִּ
 , ףֶתָלִהְת ּוניפְּב ריִמְָו יי

 . ֶּתְרַאְפִּת םֵׁשְל םיִלָלַהְמּו
 יי ְךֵרֹובְכִבּו ְףֶּב הֶּתַא דַע ןוח

 6  ףיִרְכֶע חַא ףיִמרָׁשִס
 . ץֶרָאָה לָכ אֹלְמ ךְרובְּכ רש יי

 : ץֶרָאָה לָּכ לע רוב
 ' ָךֶתֹוא ּורֲחְּב ּוניֵתֹובֲאַו ןוח

 !  רֶּתִא רדֵל ןיא) דובטל ףרכל
7% 6 

 ט"ע שוריפ |
 בול ןייד ןֶעגָאז טעו ליומ ןַײמ ןָעד ** יִּכ

 ,גָאט ןָעצנַאג םָעֹד טבַארּפ ןַײד נוא
 סָאר ןֶעכֶערּפש ןונ לָעוו ףוא גוא הָרְמֹואְו
 נוא , ןֶעטַײקגיטכרָאּפ ָענַײר ןופ טויקראטש
 : ןעכַאז ָץבִילרָערגִיװ ָענַײר ןָערַײר לעוו
 ןֶענַאמרֶעד לָעװ ףיא גּוא ל ריִּכְזַאְז

 .ָעְג ָץנַײר גוא טַײקסטּוג עני
 ,תֹורּובְג ץנַײד גּוא דָאנָעג ָענַײר ,טיקגיטכָער
 םיורג טסיב וד סָאד סַײװ היא יעז
 : טסוורגיג רֶעַײז ּוטםִיּב רָעטֶעג עלא רֶעּבִיא
 , ןֶערַײה יד ןופ רֶעטֶעג עלא ןָעד 3 יֵּכ

 זיא טסַײג ןַײק ןִיצטֶעג עמּומש ןָענֶעז
 טינ ךָאר ןָעניולאב וז ןה , יז ןיא ָאד טייג
 יד ןֶעכַאמ םּורָאװ גּוא ,רָענַיד ָערָעְי ּוצ

 {טכָער ּוצ ַײז רֶענִיר
 וז ןַא הָרָצ תַע ןַײא ןיא גוא הל תַעְבּז

 וז ּוצ לֶלַּפְתִמ לָאמטסנֶעד ןֶענֶעז
 טינ ןֶענֶעק צץ ןֶער טִינ ײװ ןֶערָעפטנֶע
 ןעטימ ןיטשרָאּפ ַײז םיִׁשְרֹוד ,ןָעפלָעה
 טָאה סָאװ טָאג ּפָא ןַײא ּוצ ןָעצרַאה ןָעצנַאג
 זיא טָאג רֶעּבֶא ,ךיז ןיא טיג טסמג ןַײק
 : םִיא ּוצ טנֶעָאג זוא סָאװ קלָאפ םוצ טנָעהָאג

 1 (מ"ע רוזחמ)

 ןֶעפַאׁשֶעּב םלַא טָאה סָאװ רֶעֹד ל רָצויַה
 טָאה רֶע ,טָאג רֶעזנּוא ןִיא רֶעד

 ןָערֶעהָעג ןיִולַא םהָיא ןא טכַאמֶעג זנּוא
 םָעטרָעטִיפֶעג ןַײז ןֶענֶעז רנמ ותיצרפ סע ,רימ
 ןָעלֶעוו רנאה ןַײז ןופ ףָאש יד נּוא קלָאפ
 זיא רָאנָעג ןַײז סָאד ןָעמָאנ ןַײז ןֶעּביֹול

 : גיּביא
 ףיז וטזָאל ךַײל ןיא זנוא ןֶעוו וג? רצּב

 טִינ טזָאלרַאפ וד ןָער ןֶענִופֶעג רָעז
 גידנעמש גוא דיִמָּפְו , ףיר ןֶעטשרָאפ סָאװ ײד
 רימ נּוא , ליימ רֶעזנּוא ןוא ּביֹול ןַײד א

 : ןֶעמָאנ ןֶעכִילרִיצ ןַײד ּוצ ןָעּביול
 ףיֹוא (תּודע רֶעגַײצ ןַײא טסנב ּוד הַפִא דע

 ענר ףיוא , דֹובָּכ ןייד ףיוא נוא ףיז
 ץצנַאג וד לופ זנא דֹובָּכ ןַײר סָאד רָשא , עגווצ ןֶענֶעז טכָענק ָענַײר גוא רָענִיִדַאּב
 ןָעּביֹוהרעד ןיא רֹובָּכ ןַײד גוא , טלָעוו

 : טלָעוו רֶעצנַאג רֶעד רָעּבְיא
 ןיּבָאה ןִירָעטלֶע ערָעונּוא גּוא ור ּוניֵתֹובֲאנ

 ןָענַיר וצ ןַײלַא ףור טלייווָע גסיֹוא
 ,ריר טימ טָאג ןֶעדמֶערפ ןַײק םִיִנ גוא
 , ןָענִיד ןַײלַא ףוד ןֶעלָעוו רנמ ףיוא ונְחַנַא םַג
 יֹוזַא 1
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 ןָעלֶעוו גוא , רֶעטָאּפ םָעד ןהוז ןַײא ווו יֹוזַא
 : ןִירהֶע ףיד

 נּוא גָאט ןיגַײצ ןֶענֶעַז רָימ נוא לע ּונְנִהְו
 ג . טויקגיצניוא ענייד ףיֹוא טכַאנ

 ןיא נּוא ליֹומ סנֶעמֶעלַא רֶעזנּוא ןַיא ּונָלָב
 טםִיּב ןײלַא ּוד סָאד ,ןָעצרַאה רָעזנוא

 : טָאג רֶעזנּוא
 ףיֹוא סָאװ וטסיּב טָאג רֶעזנּוא הֶּתִא ּוניֵהֹלֶא

 ןֶע גוצ רַימ ןֶענָעז טַײקגַיצנַײא ןַײד
 סֶע חֶלֵחְּת ןיִא , טכָקנק ענַײר ןֶענֶעז רָימ גוא
 , טייקנִיטשרֶע ןַײד ּוצ גנַאפנָא ןַײק אד טינ זיא
 ןַײק גּוא ףֹוס ןַײק ָאד טִינ זוא סֶע נּוא

 ; טצָעל ןַײד ּוצ זָאלסיֹוא

 נּוא רֶעטשרֶע רעד טסיּב וד ןֹורְחַאְו ןֹוׁשאֶר
 נוא גנַאּפנָא ןַײא ןָא רֶעטצֶעל רֶעד

 טינ ףיז ןָעק ץרַאה ןַײק נּוא , ףֹוס ןַײא ןָא
 זיא םָע הָּצֹק- ןיִא , ןווטשרַאפ ּוצ סֶע ןֶעמֶענ
 נוא , טייקכיֹוה ןַײד ּוצ גערְּב ןַײק ָאד טִינ
 :תודמ ענַײד ןּופ טויקפיט יד ּוצ ףֹוס ןַײק
 סָאװ ךאז ןַײק ָאד םָינ זוא סֶע ד? ןיא

 טסָאה ּוד נּוא ןֶעלגנַיר םִירַא רָיִד לָאז

 ןַײק ףיר טָאה םּורָעַד ,גָערּב ןַײק םונ
 סָאד ליוו ןהָעזָעג טִינ לָאמנַײק רֶעגְירעּבָעפ

 10 (8"ע רווחמ)

 !  ףיֶתֹורְמ קָמֹעְל ףס ןיִאְו | . ףֶרֹכְל ךֶחוא ּוְַנֲא םַג יה
 + חֶאֵפ ךֶל ןיֵאְו בבס ףֶל ןיא ןח | * ךֶדּכְכנּו בָא ןֵכָּכ רֹובֲעַג

 1 הֶאָר אל יֵח ְךְתֹוא ןֵּכ לע , ךֵרּוחְי לַע ּונֵנַהְו ןות
 : ףיעיִלְצִי עַלֶצְו רצ ןיִא יחס | * ףיִרֵע הָלְולְו םָמֹוי

 } ףועיִצְמַי אל ְךְרואְו בחורו ונֵבָבְלִבּו ּונָלְכ יִפָּב "הק

 / ףיֶמּוביבס הֶָאָּפמ ןיֵא ןוח : וניַהלֲא ףרבל הָּתַאָׁש

 1 ףיִחיניִּב ליִרְבִמ ךוָת ןיִאְו , ָרּוחְי לַע הֶּתִא ּוניֲהלַא ןוח

 : ףֶעָרּה רֶשֲא הָמְכָח ןיִא ליס | + ְִכִעַנּונְַנֲא םירע
 : ךְעיִגַי רֶׁשֲא עֶדַמ ןיִאְו . ףֶתיֵׁשאֵר לֶא הָלְחִּת ןיֵא יה

 . - 6 א גישי אלו ןוח ףךתיִרתאְל תיִלְכַתְו ץק .ןיִאְו |

 . הָּתַא .הָכיֵאְ הָמּואְמ מ ממ להק | : תיִׁשְהְל 5 ןיאו תיִרֲחַא יִלְּבִמּו
 : ָתאָרַּב לפ הָמּואְמ יִלְּ ְךיִאְו . ףֶתּוהְכַנ לֶא הָצְק ןיִא להק

 ט"ע שוריפ

 שינ םּורָעד יז ןֶָעק לּוכְנ ןייֵא טָאה גיֹוא
 ןויק טִינ טָאה סָאװ ךַאז ןייֵא ןעמֶענמּורַא
 לעקנִיװ ןַײק וא טַײז ןַײק דצ ןיא , ןלּובנ
 ןֶעק ןעמ טסַײה סָארנ ,ןָעטייזעּב ףָיד ןֶעק
 .ּוָערָא טַײז ןַײא טסָאה ּוד סָאד ןֶעגָאז טינ
 ג ןלּובְנ ןַײא ןָא טסִיּב ּוד ליוו , לקקנווו ַא
 ףיד ןעק גנַאל נוא טַײרּב ןַײק נּוא בֵמֹורְו

 ןַײק זיא סֶע טסה סָאד) , ןֶעלטִימַאּב טָינ

 ; ןרָיד ּוצ סָאמ

 םורַא גֶערּב ןַײק אד טִינ זיא סֶע חֶּאֵּפ ןייַא
 ןעשיווצ .ָאד טָינ זיא סֶע נוא ,  ריד

 .ןֶערייש רֶעדנַא ןּופ ריד לָאז סָאװ ףאז ןַײק

 םייהגולק ןַײק ָאד טִינ זיִא םָע הָטְכָח ןיִא
 =נָעסָיװ ןַײק גוא ןיטשרֶעפ ףָיד לָאז סָאװ

 .ןפטשרעפ וצ ךַיד ןֶעכַײרג לָאז סָאװ טפאש

 ןֶעטַאפֶעּב טינ ךִיד לָאז םָע נוא גיש .אֹלְו
 טינ ןיִא סֶע נּוא ,טפַאשנָעסַיװ ןַײק

 =רֶעַפ ןֶענֶעק ףָיר לָאז סָאװ לָכֵׂש ןַײק ָאד
 א רַיד ןופ ספ ,ןָעסַיװ נּוא ןַיײטש
 יוו נוא , ןוומשרָעפ ּוצ סָאוװטֶע (ךילגָעטנּוא
 םטכִינ ןָא טסָאה וד ַיװ נוא טסִיּב וד

  ןָעפַאׁשֶעּב םָעלַא
 מנמא =



 ישילש םויל דוחיה ריש

 ,ישילש םויפ

 הֶחַא יִּכ יִּתְעַָי םֶנְמֶא ןוח
 : ְתְרִצִי 55 בקַעָי יַהֹלֲא

 . ָתאֵרְכִנ אלו אָרוב הָּתִא להק
 40 "ַתְַצּונ אלו רצוי הָּתַא

 6 הָלֵבְּת 53 תֶאְו תיִמָמ הָּתַא ןוח
 הָלֲעַּמ ףאו לֹואָׁש ריִרֹומ הָּתַא

 . הָתֶא םיִתָמ תויַחַהְל ןֶמֲאָנְו להל

 !:  ָּתְעָרֹוה ןֵּכ ְףָאיִבְנ יִדָי לַעְו

 9 ה

 . הָּתַא יח לֶא םֶרֶקִמ אֹלֲה להק
 תיִנְַשִנ אל ד רֶׁשֲאַמ

 : הָנֵּתְׁשִּת אל םָלֹוע דַעְו ןוח
 1 הָנַגְתִת אל ְףֶתּוהְלִאֵמּו

 . ָתאֵצְמָנ אל ןָשונְ] ׁשֶדָח להק
 ָ ָתְשְרִ אלו לכ תְשַרֲח

 : תּורֲחַכּ הָנְקִז ּולּוחַי אֹל ןוח
 תּורֲחַׁשְו הָביִש םנ .ףיֶלְע

 . בָצָעְו הָחְמִׂש ְֶּב ולח אלו להק
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 +  בֶצֶק רַבְד לָכְו רָצונ ןוימדו = | : הָמַמ 4 : וע ר םלועמ ןוה

 / םֶׁשֹוג ףתיא בָבּסְי אֹל יִּכ ןוח | = ָתְרַלונ אלו דיִלֹומו ריִּבְׁשַממ להט
 4 םָׁשָנ לָּכ לֶא הָמְדִת אל ףַא 'ָתיִלְ אלו אֵפֹורְו ץחומ

 .  ּםָּתְבַּבִס לֹובְנ םיִרּוצְיַה לָב להק | נפל ןיא הָורמּ תֶוָמ .ןוח
 1 םֶתיִרֲחַאְלּו םָתיִׁשאִר לא ףיִניֵעְל ןיֵא הָנָשְו הָמּונְּת

 ט"ע שוריפ
 , ישילש םויל

 סָאר ָךָיא םַײװ טַײהרָאװ טָיִמ יִּתְעִדָי םֶנֶמֶא
 סֶעלַא טסָאה ֿבֹקֲעַי ןופ טָאג ּוד

 רֶעפֶעׁשֶעּב ןַיא טסִיּב ּוד הָּתא , ןֶעפַאׁשֶעּב
 , ןֶערָאװֶעג ןֶעפַאשֶעּב טשִינ טסִיּב ּוד רֶעֹּבֶא
 טסִיּב ּוד רֶעֹּבֶא רָעמרופ ןַײא טסיּב ּוד

 : ןֶערָאוװֶעג טמרּופָעג טשינ
 ּוטסּבָעל גנידלַא נּוא םטַײמ ּוד תימפ הָּתַא

 ןיא ןֶערֶערינ טסכַאמ ּוד ,רֶעֹּבַיא
 , בורג ןופ ףיֹורַא ףיוא טסגנֶערּב נוא ּבורג

 גירֶעּבֶעל עטיוט יד ַײרט טסיּב וד נוא ןְּפֵאְגו

 ּוטכָאה םיִאיִבָנ ענייד ףרוד נּוא , ןֶעכַאמ וצ
 : ןֶעסָיוװ טזָאלֶעג ָעּבלֶעו סָאד

 טסָעוו טָאג רֶענְירֶעּבֶעל וד נּוא תּומָה אֹלְו

 לָאמנַק טסיּב נוא ןֶעּברַאמש טונ
 ניּביֵא ןופ טסִיּב ּוד ,ןֶעּברָאמשֶעג טשִינ
 וד ריִּנְׁשִמ ,טײקגיּביײַא רֶעֹד ןיא זִיּב ןָא

 ,ןָענִיוװֶעג טסבַאמ ןִיא ןֶערָאּבֶעג טסכַאמ
 טסּוהמ ור ,ןֶערָאּבֶעג טִיֹנ טסִיּב ּוד רֶעּבֶא
 טיג טסִיּב ורד רֶעּבֶא ןָעלַײה גוא ןעדנואוו

 : ןָעווָעג קנַארק
 9 1 . (ט"ע רווחמ)

 ריד רַאפ זיא גָאטַײװ נוא םיוט הָנְדִמּו תֶוָמ
 ץיא ףָאלש נוא רעמולש , ָאד טשינ

 רָאװ רַאפ אל ,ןֶעניֹוא ענַײד ּוצ ָאד טשינ
 , טָאג רֶענְידֶעּבֶעל ּוטסִיּב ןָא גיּבייַא ןופ
 טשינ וטסִיּב זיא רָיד ןָיא סָאװ ץלַא ןופ

 : ןָערָאװֶעג טרֶעדנֶע רַאפ

 טינ ּוטְסֶעװ גוּבַיא ןִיֹּב גוא סלע דַעו
 ןייד ןופ גּוא ,ןָערֶעװ טרֶעדנֶערֶעּפ

 . טכַארָעפ ןָערֶעװ טִינ ּוטסֶעװ טַײהטּוג
 רֶערֶא ַײנ ןֶעדנּופַאּב טינ טסרֶעװ ּוד ׁשֶדְח
 ּור רֶעֹּבֶא טֶעַײנַאּב ּוטסָאה גנִודלַא , טלַא

 : ןֶערָאװֶעג טעַײנַאּב טָינ טסיּב
 ןַײק ריר ףיֹוא טָינ ןעהור סֶע ּולּוחָי אל

 טינ ףיוא ,טַײקגנּוי ןַײק נּוא רֶעטלֶע
 סֶע גוא ּולָח אֹלְו , דנָענּוי נוא רֶעטלָעַײזַײרג
 ןַײק נוא דַײרפ ןַײק ריד ןיא טָינ ןֶעקרַיוו
 יִעֹּב ןופ גנּולעטשרָאפ ןַײק גוא , רֶעיֹורט

 :רועיש ַא טָאה סָאװ ךאז ןַײק נּוא ׁשִינֶעפֶעש

 רָעּפרָעק ןַײק ריד ןֶעק םֶע ןָעד אל יִּכ
 ּוצ ךַײלג טָינ וטסיב ףיֹוא , ןֶעסַאפמּוא

 ּטכָאה טשִינֶעפֶעשֶעּב ָעץלַא לֵּכ ,טסַײג ןַײק
 טלעגנירַאּב
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 : םֶּתְמַׂש לּובְגִּב םיִאּורְּכַה לֶכ יִּכ ןוא
 םֶּתְפְקַה לּובְנ םֶאְבְצ יִמיִלְ

 : ףיִמָיְלּו לּובְג ןיִא ףֶלֹו לחּפ
 : ףֶמְצַעְלּו ְףיֶתֹונְׁשִלְו

 . "בל ךיִרָצ נא ןֵּכ לַע ןוח
 0 לֹּכַה םיִכיֵרְצ ְָךֶדְסַחְלּו ְרָָל

 , ףיִתֹוקְדִצְל םיִכיִרְצ לכה יהק
 ;  ףֶתֹויְרְבִל ךירצ נא

 ' 0 ָתיִיָה ריִצָי לָּכ םֶרֶמְּב ןוח
 : | ּתְכרְצִנ אל הָמּואְמ ךֶרֵבָל

 . םיִכּגרַע ל ּךְרָיּ תיִרָחאו תישאר להק

 1 םיִכּורְׂש ְךַחּורְּב םֶהְו םַב הָּתַא

 ישילש םויל דוחיה ריש

 !  םֶהיֵתוכְׁשֲחַמּו םֶהיֵרְכִר לָכְו
 .0 םֶלְּכ עַדֵּת ףֹוס רַעְו שארמ ןוח

 1 םֶלֶצֶא הָּתִא יִּכ חַּכְׁשִת אלו

 . םֶכָרֲע בלו םֶתאָרְב הָּתַא להק

 . ַּכְרְַ םָמּוקְמ עת ל ףרבל

 . םֶלֶעָנ ָךְמִמ רֶכָד ןיא ןַה ןוח
 : םֶלּב םינֹוכָנ ְךיֶנֶָל יִּ

 הָתַסְו םּונָמ ןיִאְו ףשוח ןיא לח
 אֵצֹומ הֶּתַא שקבּמ רָׂשֲא תֶא ןוח

0 

 1 רֵתָסִהְלּו המש םּונָל

0 

 הָצְרִּתְׁש תָעָּב םֶהיֵלֲא תוטנ יִלְּב

 . הֶאְרִּת תַחַאְּכ לפה תֶא יִּכ להק
 { הָאְלְנ * ףֶיֵאְו לֹּכ הֶׂשֲעַּת ל ךְדֵבְל . .הָנֹוׁשאִרְב הָיָה רֶׁשֲא לכ ןח |

 : רֶחָא עַנְרְּב רֵּבַרְּת ל לַע , םֶהיֵׁשֲעַמ יִכְו םיִרּוצִיַה לכ להק : רַחָי םֶרֶא לַעְו יֹוג לָּכ לַע יִּכ ןוח | * הָנֹורֲחַאְנ יְהִי רֶׁשֲאַו

 ט"ע שוריפ
 רעוז וצ ,ץֶינָערג ןַײא טימ טלָעננירַאּב

 : עדנָע רֶעַײז ּוצ נּוא גנַאפנָא
 ּוטסָאה ׁשִינָעפֶעשַאּב יד ןֶער םיאּורְּנִה לָּכ יִּכ

 גָעט יד ןַיא ןּוהטֶע גמּורַא ץינָערג ַא טיט
 ץינערג א טַימ ּוטסָאה טַײצ רֶע8ְז ןופ
 ןייק זיא רָיד ּוצ רֶעּבֶא ד?י , טלֶעגנירַאּב
 ּוצ נוא געט ענַײר ּוצ טִינ ךיֹוא ץֶינָערג
 :ןָעוָעװ ןַײד .וצ טשִינ נוא ןֶערהָאי ענַײד
 ,טִינ םָעניק ּוצ ּוטסּפרַאד םּורָעד ןֵּכ לַע

 ןַײד וצ נּוא דנַאה ןַײד ּוצ ןָעֿפרַאד ָעלַא
 ;עג ץנַײר ּוצ ןֶעפרַאד ָעלַא לגב , רָאנָעג
 וצ טשינ טספרַאד ּוד נּוא ,טַײקגיטכָער

 :ׁשִינָעפֶעׁשֶעּב ץנַײר
 יָעשֶעֹּב ָץלַא רַאפ רֶעהירפ ןֶעד יִּכ םֶרָטְּב

 ור. ,ןַײלַא ןֶעווֲענ ּוטסִיּב ׁשִינָעפ
 גנַאּפנָא רָעַר תישאנ , טפרַארֶעּב טשִינ טסָאה
 ןייד ןיא זיא גנִידלַא ןּופ זָאלסיֹוא נּוא
 ַײז ןיא זיא חַחְנָשַה ןַײד , טנֶעדרָאָעג דנַאה
 ;טלָעקיוורעפ ןֶעלָיוװ ןַײר ןיא ןֶענֶעז ַײז נּוא
 םּוצ ןָעווָעג זיִא סֶע סָאװ ץלַא יִׁשֶא לָּכ

 םּוצ ןַײז טָעוו סֶע סָאװ נּוא ,ןֶָעטשרֶע
 שִיְנָעפֶעׁשַאְּב ָעְלַא םירּוצְיַה לָּכ . ןַעטצָעֹּכ

 10 (8"ע רווחמו

 קרָעוו ָץרֶעַײז עלַא ןופ , קרָעוו ָערֶעַײז נוא
 ָערעְמ עלַא נוא דיר ָערָעוז עלא נוא

 , ןֶעקנַארָעג
 ּוטסַײװ ןָאלסיוא זַיּב גנַאּפנָא ןופ דעו שארָמ

 ןֶער טינ טסָעגראפ ּוד נּוא ָעלַא
 אב לז טסָאה וד חָּמִא ,וו ַײּב טסיּב וד
 ,טנָעררָאָעג ַײז טָאה ץרַאה ןַײד גוא ןֶעפַאש

 {גֶעוװ רֶעַײז נוא טרָא רֶעַײז טסַײװ ןילא וד |

 יייהרָעּפ ריד ןופ ךַאז ןַײק זיא םָע ןיא ןה
 ריר רַאפ ןֶענָעז ָעלַא ַײז ןָעד ,ןָעל

 .ןַײק ָאר טשִינ זיא סֶע ןיא ,טיורּבֶעגנָא
 גוא טכולפ ןַײק טִינ נוא שינרקטסניפ

 נוא ןָעפיולטנַא ּוצ טרָאד ׁשִינָעגרָאּברַאפ
 ; רָיר רַאפ ןעגרָאּברַאפ ּוצ ףיז

 טסגיפעג טסכיז ּוד רָאנ סָאװ יִׁשֲא תא
 ףיז גידנָעּוהט טָינ , טסלַיװ ּוד ןָעוו ּוד

 גנירלַא ןָער לכה תֶא יִּכ ,ַײז וצ גַײּב ןַײק
 ץלַא טסוהמ ּוד , להֶאמנווא ףיֹוא ּוטסהָקז

 : רעַימ טָינ טסרָעוו נוא ןַײלַא

 נוא קלָאפ סֶעכְילטיִא ףיֹוא ןער לק לע יִּכ
 רנַאנמפ ןָעשטנָעמ | ןָעבָיְלטיא ףיֹוא

 וטסוהט להָאמנייַא ףיֹוא ןֶעמָעלַא רֶעּביִא
 ןערנר 10



 ישילש םויל דוחיה ריש
 תולוקה לָּכ עָגֶרְּב עַמְׁשִּת לחש

 תֹולֵפְּתַה לָכְו ׁשֵחַלְו קענ
 םֶהיֵׁׂשֲעַמ לָּכ לֶא ןיִבְּת ףַא ןח

 9 9 9 48 * םֶהיִבָּבְל לָּכ רֹוקֲחַּמ עגְרְּ

 :  ףֶחֶצֵע לע ּהַמְהִמְתַת אְֹו
 ךֶחְרִזְנ ףֶתֶצֲע לא ןו*

 ףֶחֶאיִרְק רַעֹומְלּו ץקִל
 .  רׁשֹויְבּו םֹותְּב תֶמאָּב םָלֶכְו להק

 רָסֹוח יִלְּבִמּו ףֶרֹוע יִלְּנִמ
 : דָבָאָי אל רֶבֶד ְףֶמֶמ ןוח

 1 דָבְּכִי אל ְּךֶמֶמ רֶבְרָו
 , תֹוׂשֲעַל לכּות ץֹוּפְחַּת רֶׁשֲא לָּכ לח?

 9 תושַעָמ רָיְב הָחֹומ יִמ ןיֵאְו

 חְךושק ֹוצְפָהְּב יי תַלֹוכְי ןוח
 הָרָחיִא אלי! תֹוצָרְבּו =

 .  ַחְכִנ ףֶמֵמ רֶתֵס רַכָד ןיֵא יהל
 4 רַתָי םֶה ל תורבועו תֹודיִתַע

 : םליִעָה דַעְו םֶלֹועֵמ רֶׁשֲא !וח
 םֶלֶכְּב הֶּתַאְו ףְב םֶלֶּכ םֵה

 ְךיֶכָרְד דֹוסְו דיִנַּת תֹוׁשךֲח להק

66 = 
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 : - וִכָאְלמּו ףיִרָבֲע ל
 א ְךֶעיִמְׁשַהְל ףירצ ניאו ןוח

 4 ָףְעְידֹוהְל רֶתֵסְו רוס רֵבְד

 , הָלְגְי רוס לַּכ ףֶמֶמ יִּכ לחק
 1 הָלֲעַי ריִצָי לָּכ ב% לַע םֶרָמִּב

 : אָצְמִה אל אָרְבִנ לָּכ בֵלְּב ןוח
 4 אֵצֵי אל קֶתֶע ּוניִּפִמּו

 יעעעטעטעטעעטעטעטטעעטע 0,555

 : ם"ע שוריפ
 ור עמשּפ ,קילּבנֶעגיֹוא ןייֵא ןיִא ןָעדַײר
 ורשֶעג , תולוק ָעלַא עַגר ןייֵא ןוא טסרֶעה

 ; תֹולַפִּת ָץלַא נּוא טֶעּבֶעג ָעליטש גּוא
 ָערֶעַײז עלא ור טסקרֶעמַאּב ךיֹוא ןיִכְּת ףא

 טסשרָאּפ קַילּבנֶעגיֹוא ןייֵא ןיא , קרָעוו
 ּוד ןיִבֶח אל| ,רָעצרָעה ָערֶעַז ָעלַא ור
 טימ ןָעקנָעִרַאּב גנַאל טיג ףיז טספרַאר
 טימ טינ טסמָאז נּוא ןָעקנַארָעג ָענמר

 ; טַאר ןַײד |
 ןַײר רלַאּב זיא טַאר ןַײד כ דפ לֶצֵא

 םּוצ ןהָקשָעג לָאז םָע סָאװ , םָאּבֶעג
 נוא םֶלֶכְו , גנופור ןּופ טַײצ רֶעד ּוצ גּוא ףֹוס
 נוא ,טַײקצנַאג טָימ , טַײהרָאװ טִימ עא
 נוא סֶעגְיִרְביִא ןייא ןָא טונקננטכָער טיט

 { רֶעלהֶעפ א ןָא
 טינ ףאז ןַײק זיא טָאג רוד ןופ רד ףפס

 ריד זיִא ךַאז ןַײק גוא , ןָערָאלרַאפ
 סָאװ גנידלַא ץופספ רֶׁשֲא לָּכ , רֶעווש וצ טינ
 ןֶעק רֶענַײק גּוא , ןוהט ּוטסנֶעק טסלַיװ ּוד

 : ןוהט ּוצ ןופ דנַאה ןַײד ןֶערָעוו םינ
 טפִינקֶעגנָא זיִא טָאג ןופ טכַאמ יד = תֶלֹוכְי

 טסױה סאדו ,גנִירֶענַאּב ןַײז ןיא
 ןָעוו גוא ,ורָע ןָעק לנוו רֶע רָאנ טָאװ
 וצ םִינ םָע רֶע טגיטָעּפשרַאפ ליו טָאנ

 11 1 (8"ע רווחפ)

 .רָאברַאפ ןַײק זיא סֶע רֶמֹס רג ןיִא , ןוהט
 עגִירנָעמּוק יד , ןֶעטַימרַאפ רַיד ןופ ףאז ָענֶעג
 "5 רנַאנַאּב ןֶענֶעז ןֶעכַאז ָענֶעָעווָעג גּוא

 { ךַײלג ריד
 ןופ ןֶעוָעג זיִא סֶע סָאװ םָלֹועמ רֶׁשֲא

 ןַײז טָעװ םָע סָאװ גוא ןָא  גִיּביַא
 ל ןָעגיפָעג ,טַײקניּבײֵא רֶעֹד ןיִא ב
 לֵלֹוּכ זיִא טָאג ןָעדו ,רָיד ןיִא ָעלַא יז
 ןיא ךיז טסנִיפֶעג וד נוא , ךִיז ןיא גנַירלַא
 ןַײק אר טִינ זיִא סֶע ןָעדו ,ןָעמָעלַא ₪
 ָאר טִינ זיא !טּפַארק ןיימ טָאג סָאװ ףאו
 םָעװ םָע סָאװ םֶעַײג תישדָמ .ןָענִירֶעד
 ,ןָעגָעװ ָענַײד ןופ תֹורֹוס יד וא ןַײ
 גּוא םיִאיִבְנ יד טכָענק ענויר ּוצ ּוטסגָאז

 { םיִכָאְלַמ ָענַײד ּוצ |
 ןעמ טינ טספראר ור רֶעּבָא ךירצ ףְניִאְו

 ,ךאז רֹוס ןייא ןֶערָעה ןָעזָאל ריד לָאז
 ןֶעבַאמ וצ רָיר ךַאז ָענֶעגרָאּברַאֿפ יי גוא
 טרָעװ רוד ןופ ןֶעד ףסס יִּכ .ןְעסִיו
 טמוק םָע רֶערייֵא טקָעדנַא רוס רֶעכַילטיִא
 םָענייַא ןופ ןָעצרַאה םָעֹד ףיֹוא ףֹורַא ךָאנ

 { שִינָעּפֶעשַאּב ָץלַא ןופ
 יעשַאּב ןַײק ןופ ץרַאה סָאד ןיא לָּכ בֵלְּב

 4 ףיר טכוירגָעג טִינ ּוטסרֶעוו ׁשֶיְנָעֹפ
 ןײטש רַאפ



19 

 -. הֶָצֶחָי אֹלְו הֶצָה דל ןיִאְּב לח
 : הָצֹופ הָּפ ןיִאְו רוי אל בל

 . תֹוחָוְר אלו תֹוחּור 1% ןיָאְּכ ןוח
 ו תֹוחיִכֹומ יב תֹוחיִׂש 5 ןיֵא

 : ועד אָׂשָי יִמ קֹוחָרְמְל יח
 : רעינֵהְל ףוס אלו הָלִחְת אלל

 . ׁשאֹרָו ףֹוסְו ףות םיִרּוחֲא םידּוגא ןזח
 : ׁשֹורֲחַמּו ׁשֹורְרִמ םֹולְבָא בו הָּפ

 .  בֵבּוסַּב םיִצּועָנ קָמּועְו ּהַבוג לח?

 ישילש םויל דוחיה ריש |
 ְףיִּתְהִּת ןיִאְו ְךיֶלֲע ןיֵא להק

 ףיִתֹוניֵּב ןיִאְו ףֶל ץּוח ןיִא

 ףְרּוחַיַל םַנְו הֶאְרִמ ןיא ןּוח
 1 ףָדּוחְי םָצֹועְל ףּוג ןיִאְו

 לַדְכִנ ףֶמֶמ ְךֶוָּתַּב ןיִאְו חק
 :  "יֵרְחָנ ְףֶמֶמ קַר םוקָמ ןיאְו

 לַּדְכִנְו לֹּכִמ לצֲאָנ ְךְניִאְו ןוח
 הנ ְךֶמֶמ קב םֹוקְמ ןיֵאְו

 .  אָצְמִנ ְךּב ןיִא יּונׁשְו הָרָקֶמ להק

6 ₪0 ₪ . 

1 

 סט

 ;הָצְמַׁש לָּכ אֹלְו רֶעְרַעְו ןִמָז אלן |1 בבלי אל 5 בָלְו םֶכָח
 . םֶניִכְמ הָּתַא תַע לֶכְו ןֵמָז לָּכ ןוח | , 53 תֶא אָלְמּו לֹּכַה (לֵבֹוס) בָבֹוס ןוא

 םֶנֵׁשְמ םֶּתַאְו םֶכְרֹוע הֵּתַא לֹּכַּב הָּתַא לֹּכַה תֹויְהֶבּו

 ט"ע שוריפ

 סיֹורַא טִינ ףיוא םַײג םורעד , ןײמשרַאפ
 טרָאװ רָעצלָאטש ןייֵא ליֹומ רָעזנוא ןּופ
 רֶע לַײװ הֶּצִה ול ןיִאְּב . ןרָעדליש ּוצ ףיד
 טינ ךיֹוא רֶע ןֶעק דנָע ןַײק טִינ טָאה
 . ץרַאה ןַײק ןָעק םּורָעד טרָיּבלַאהָעג ןֶערָעוװ
 ןָעק ליֹומ ןַײק נּוא ןעטשרָאפכרור םתִיא

 ו ןֶעריורסיֹוא םִינ

 ןַײק טינ טָאה רֶע לַײװ תֹוחּוו ֹול ןיֵאְּב
 ,ןֶעטַײז ָעגידַײל ןַײק טינ גוא ןָעלקנַיוװ

 רֶעטרֶעוו ןַײק םהיִא רַאפ אד טָינ זיִא םּורָעד
 יערליש ָץגיטבִיר ןייֵא ןֶענֶעק ןָעלָאז סָאװ
 םָעֹד ּוצ קֹוחְנִמְל , ןָעזייוועּב םהיִא ןיִא גנוד
 רֶעוו ןָעקנַארָעג ןּופ טַײװ רֶעַײז זיִא םָאװ
 , ןָעּפַארגֶעּב ּוצ ןֶענִיז ןַײז ןָעב8ְהפיוא ןעק | =

 גּוא גנַאפנָא ןַײק טִינ טָאה סָאװ םָעד
 :ףיס ןַײק

 נוא דנָע נּוא לָעטַימ םָאר םיִדּוחַא םיִדּונָא
 נַאנַא ּוצ םהיא ַײּב ןֶענֶעז גנַאפנָא

 ,םנייֵא ןֶענָעַז ָעלַא נוא ןָערנּוּבֶעג רעד

 ןֶעסַילשרַאפ ְךיִא לָעוו ץרַאה נוא ליֹומ ןַײמ:

 ּוצ ךָאנ גוא ןַײמשרַאפ וצ ךא יד ןופ

 טַײקפיט נוא םַײקכיֹוה הכוג , ןָעְלַּבירג

 ןיִא טקֶעטשֶעג ןָעמַאז ּוצ םהָיא ַײּב ןֶענָעז
 נּוא רֶעגַיצרעה:גולק רעד ,גנודנור ןייַאז
 ןַז טימ ףיוא סֶע ןָעק רֶעגַידנָעטשרַאװ

 {ןֶעסַאפֶעּב טִינ ץרַאה גולק
 13 1 (ט"ע רוזחמ)

 נוא םורַא גנַידלַא טסלֶעננַיר ור תֶא בָביס

 טימ גְנעולַא טסליפרָער נוא םּורַא
 טרָעװ םע סָאװ ץלַא נּוא , טּפַארק ןַײר
 זיא םָע דיִלָע ןיא ,ָאד ץלַא ןַיא וטסיּב
 רָעטנּוא נּוא רַיד רֶעֹּביִא ףאז ןַײק ָאד טשינ
 { ריד ןָעשִיווצ טָינ נּוא רָיד רֶעסיֹוא טָינ , רָיד
 טלַאטשָעג ןַײק ָאר טָינ זיִא סֶע הָאוט ןיִא

 ,טַײקִינייַא ןַײר ּוצ ץמרָאפ ןַײק נּוא
 ָץטסֶעפ ןַײר ּוצ רֶעּפרֶעק ןַײק זיִא סֶע גוא
 ןַײק ָאד טִינ זיִא םֶע נּוא ןיִאְו , טַײקגִיצנייַא
 גוא ,ןָעטִימ ןַײר ןופ ךַאז ָעטֶעדִיִישֶעגּפָא
 סָאװ טרָא רָענַײלק ןַײק ָאד טִינ זַיא סֶע

 : ןָעטִימֶע נסיֹוא רָיד ןופ זיא
 רַײׁשָעגפֶא םִינ טסיב ּוד נוא לצֶאָנ ָךְניִאְו

 ,ּטרֶערנִיזֶענּפָא טִינ נוא ךַאז ןַײק ןופ
 גירַײל זיִא םָאװ טרָא ןַײק ָאד טִינ זיִא םָע
 ּוצ ןַײק הָרְקִּפמ ,רָיד ןּופ ןֶעטְימרַאפ נּוא
 ןיא טרָעװ ׁשִינרֶעדנֶערַאֿפ ןַײק נוא לַאּפ
 ןיִא ןָעמ טנִיפֶעג ףיוא ,ןֶענּופֲעג טָינ רָיר
 ןֶע גָאז לָאז ןָעמ סָאר} , םייצ ןַײק םָינ רָיד
 ,!טנֶענַאװ זי רֶעדָא טסִיּב ּוד ןָא ןָעוו ןופ
 :לָערָאט ןַײק נּוא רֶעלֶעַפ ןַײק טִינ נּוא
 ָץלָעפ וצ יד ּוטסּוהט טַײצ ץכִילטיִא ןטְו לָּכ

 ל טסנֶעדרָא זד ,ןֶעטַײרּבנָא [םירקמו

 ןַײק עדמ יִּנ ,ױז טסרָערנָערַאפ ור נוא
 ,ןָעפַײרגֶעּב םִינ ףיר ןעק טפַאשנֶעסַיװ

 סע



 ישילש םויל דוחיח ריש
 : ףתוא גיִשי אל עֶרַמ לָּב יש

 | יז } ל =: 0 '* %% : = ףתוא אָצְמִי רשא לֶכֵׂש ןיא

 י ְךָתְמִכָח ְףֶהָרְסְּכ ןוװ
 ףֶתָנּובְּת ְךְתָלְרָנַּ

 ףיָלֵאַמ הָּתַא םָכָה לחפ
 : ףֶליִגְּכןיִאו ְךָמְּצַצמ ימ

 ' הָמְכָח ןיא ּףֵתֶמְכֶח תלו הא
 הָמזְמּו הָניִּב ןיא ּףַהָניִּב יִּתְִּ

 . לָכָש םיִמָכֲח בֵלְּב ָּתְהַּלֵח יז
 : לְֵּׂשִּת םֶּתְעַרְו םָאָלַמְּת ְףֶחּורְו

 : הָרּובְנ ןיִא ףָחֹכ יִדֲעְלַּבְמּו ןוה
 : הָרְזָע ןיא זֶע יֵדֵעָלַּבִּ

 : ּתְרַּבִּכ םִא יִּכ דָּבְכִנ ןיִא לה
 : ותָלַדָנ םִא יִּכ לֹורָנ ןיִאָו

 י ףֶדֶיִמ בוט לֶכְו רֶקְי לָּכ ןוה
 ו ֶדְסֲח תושע ץֹופֲחַּת רֶׁשֲאַל

 המלל רק ןיִא יח
 49 40 ףתָנּובְתִל רָּפְסִמ ןיִאְו

 18 ז

 . ְךיֶתֹווֲה תַלּוו רֹוע ןיֵא ןוח
 / ָחֶתְלִּכ ןיִאְו לכות לכו ימ

 . ָתַיָה חַּתַא לכה יָנְפָלְו להק
 { ָחאָלַמ לכ תֶא לֹּכַה תֹויְהִבּו

 9 ָךּומַה אֹלְו ףוצחל א5 ןוח
 . + ףומעמ אל ףַא .ףיְרּוצְי

 . ָּתְלַרְבִנ אל ל5 ףתושעב להק

 {  ָּהֶלֶרֲחָנ אל ְתְכאַלְמ ףותמ
 םִיַמָׁשַה תֶא ְךְתֹיׂשֲעַּב ןוח

 : םִיָּמַה תֶאְו ץֶרֶאָה תֶאָו
 {  ףיִקֲחְר אֹלְו ךּוכְרַק אל יהל

 4  ףיקְלִמְי אל תוריק לָכ יִּכ
 , הֶפְמְשו אל םִימ םֶרָז ןוח

 : ףֶפְרֶהְי אל ריִּבַּכ ַחּורְו

 : ףֵפָנַּטֶה אל תָפֹונְט לַּכ ףֵא להק
 !  ףֶפְרְׂשֵת אל ׁשֵא הָלְכֹוא ׁשֵא

 ןֹוְִח ןיש ְךיֶתֹויוֲהל ןוח
 יע עי עט יי יי 1154 ןֹורָּתִו ןיִא יִדּוחִילּו

 מ"ע שוריפ
 .רָער לָאז סָאװ לָכַש א ָאד םִינ זיִא םָע

 : ןיטשרעפ ּוצ ףיד ןֶעכַיײרג
 ןיִא יזַא םָאמ ןַײר וו יֹוזַא ףָמֶמְכָמ ְךֶחֶדֹטְּכ

 .םיֹורג ןַײר וו יֹוזַא , הָמְכָח ןַײד |
 ור םֶכָמ , דנַאטשרָעפ ןייד זיִא יזא טַײק
 ףיז ןופ רָעגְידְנְעטשרָעפ ןייִא םסוב רד
 ףַז ןּופ ר;גֵירֶעּבָעל ַא טמִיּב ור א
 : ןעכַײלג ןייד ָאד שנ זיִא סֶע גּוא טסּבלֶעז
 טינ זיא הָמְכְח ןייד רָעסיֹוא דֶחָּפִכִמ תלו

 .רַאפ ןַײר רָערנּוז , הָמְכִח ןַײק ָאד
 .ןָעקנַאדָעג ץגולק ןַײק ָאר טִינ זיא דנאטש
 ןיִא טייהנּולק טלווטעגסיוא טסָאה וד כח
 ןַײד טימ ,םיִמְכַח יד ןופ רֶעצרֶעה יד
 ןיז רֶעַײז גוא ,ןֶעלִיּפנָא וז וטסוהט טסמג

 ז ןֶעגילק וטסכַאמ
 טפַארק ןַײר רָעסיֹוא | גוא ּףַחֹל יִרֲעְלַּבמּו

 ,טַײקרַאטש ןַײק ָאד םִינ וא |
 ןַײק ָאר טשִינ זיִא טכַאמ ןַײר רֶעסיֹוא נוש
 טרהָעָעג רֶענַײק זיא סֶע רֵּגִלִג ויִא 8%

 1 (ט"ע רוותמ)

 נוא ,ןָערהָע םהיִא טוָאל ּוד ןָעוו טרֶעַײג
 ור ןָעװ טְרָעַײנ םיֹורג טִינ זיִא רֶענַײק

 : םיורג םֶהָיָא טסכַאמ
 סטוג םָעלַא נוא טַײקגַיררַיװ ָעלַא רזי "כ

 ץנַײר ןוהט וצ רנַאה ןַײד ןופ א
 סֶע רסמ ןיִא . טסליוו וד ןָעמָעוו ּוצ דָאנָעג
 ןיר וצ גנושרָאּפרֶעד ןַײק ָאד םִינ זיִא
 ןַײר ּוצ להָאצ ןַײק נוא ,טײקסױורג

 : דנַאטשרָעּפ
 רָערנז אר רֶעמ רֶענַײק זיִא סֶע דל ןיֵא

 רָע גָירֶעּבֶעל ₪ טסיב ,ׁשִינָעפֶעשֶעּב ןַײר
 ָאר טיג זיא םָע גוא ,סָעֹלֵא טסנָעק נוא
 ראפ נוא יִגְפִלְו ,רָיִר רֶעסיֹוא רָעבלֶעו 8
 א גוא ,ןָעוָעווָעג סָעֹלַא ּוטסיּב גנַירלַא
 סָעלַא וטסָאה ןֶערָאװֶעג םָעלֵא ןִיַא םָע

 : טלִיּפָע גסיֹוא
 יד טכַאמָעג טסָאה וד זא חֶא ְךְהֹיֹׂשֲעַּנ

 יר גוא רֶרָע יד גוא ,לָעמִיה
 אנ ףיד ַײז ןָקנָאה ףוכנק אל ,רָעסַאװ
 רעטנהענ | 18
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 ץֶרָאָה לַּכ ןודפ ּונֵנֹודֲא ליל | . היהִּת םָלֹועְל ָתיָיָה ןטּכ לח

 .  ץֶרֶאָה לָכְּב ֶָׂש ריִדָא הָמ : יְהִי אל ֵּב ףדועו רֶסֹוח
 1 הָנּומָא תֶמֶא יו ירא ' , הָּתֶא לֹּכִבְו הָיַהְתְו הָוהְו == הי" שא לא ל | | יי יב ְריְִמ ףֶמַשְו ןוח

 2 ייַח זועמ יע הק
 , ייוַאמ לַּכ םִיּולְּת וָלָע |[ ָחְעְרונ ןֵכְו םָלועֶל הָוה יז
 . םיָיַח םיִהלָא אּוה תָמֶא םיִהלֲא ןוח | ? ָשוריִעַה ףְּב ןֵכְו 09

 1 םיִיאְו םִיֹוג ֹומְעַז ּוליֵכָי אל / לֹּכַּב הָוהְו אוה הָּתַאָׁש ן
 םיִנֹוא ברו ַחֹּכ ץיִמַאְו ריִדֲא לחק | 1 לפה ְךְמֶמּו לפה ףֶלָׁש

 : םיִָנֹודֲאָה נורא יח יל . שּדיִעיַו ונעו ףרקי תֹומָׂש יהק
 . ילַעֹובּו ישיא יִׂשֹוע יֵהֹלֲא ןוח ו == גד

 . יִלָצְו יִרָמֹוׁש יִרּועְנ ףּולַא : ּתיִהְסִי ךֶּב ְךֶרָקָי ףְקֹותְּנ
 : לָאוג לֵאָרְׂשִיְ 55 אָרֹוְּב להק | יעיבר םויל

 : לֵאָרְׂשִי יָהלֲא םי תֹלָא ְךּורָּב ב ִלאְויִכָא יִתֹלֲא םַמֹורֲא .ןוח
 - יָה חוה - תה; יִלֲאֹוגְו ירּוצ יָהֹלַא הָוְנַא

 .  םיִאָג לַע לּומְג ביִׁשֵמ הֶאָג יח? | י םִיַמָּשַה יַהֹלֶא רַחְיֲא יחק
 : םיִאָׂשִנַה לַעְו םיִמָרֲה לע |* | 8 םוי לָכְּב .ץֶרָאָהְו

 : הָרְבָעִּ ץורעל ומיקְּב רג ןוח | 2 - ונָאְרְּב אּוה דָחֶא יח לֶא ןוח
 1 אָריֵי אל יִמ ֹונֹואְנ רדהמ { 3 ּונָלְכִל בָא בֹקֲעַי ריִבֲא

 ט"ע שוריפ
 ןֶער ,טכַאמָעג רֶעטַײװ טָינ נוא רֶעטנהָעג

 : ןעליהט טִינ ףָיד ןֶענָעק טנָעוו ץנַײק
 .ףיוא טגַײצַאּב ןָעמָאנ ןַײד גוא הףֶדיִלְמ ְּךְמָׁשְו

 טסִיּב נוא ,ןָעוועג טסיּב ּוד סָאד רָיד
 ּוד נּוא ,ןַײז גַיּבייֵא טסָעוו נּוא , טצֶעי ךָאנ

 גָיּבייֵא טסיּב ּוד הָוֹה , גנידסלַא ןיִא אד טסיּב

 תּודָע ןֶעגָאז רימ ,טנַאקַאּב ּוטםִיּב יֹוזַא נוא
 ףיֹוא טסּבלֶעז וטסָאה יֹוזַא נּוא ריר ףיֹוא

 ; טגָאזעג תּורָע ףיז

 נוא גידנעטש טסיב ּוד סָאד אּוה הָּתַאָׁש
 גנִירלַא סָאד , גנידלַא נוא ָאד טסִיּב

 .ריד ןּופ ןיִא גנידלַא נוא םָענַײד זיִא
 טייקגידריוו ןַײד ןּופ ןֶעמָעֹנ יד תומש
 טכַאמ יד ףיֹוא , תּודָע ןֶע גָאז נּוא ןַעגויצעב

 , ןֶעגָאז תּודָע ַײז ןָעּוהט טַײקגִידרִיװ ןַײד ןופ

 . יעיבר םויל

 ם'רָעטָאפ ןיימ ןעמהיר לוו ךיִא 'הלֶא םָמֹורֲא
 =ּוׁשָעֹּב יד ןֶעּביֹול לָעוו ךיִא , טָאנ

 1 | (6"/ רווחמ)

 ןַײמ נּוא גנוטסֶעפ ןַײמ , טָאג ןּופ גנונ
 יד ןֶעלְייצרֶעד לָעוו יא דמומ , רֶעזיילרֶעד
 נוא לעמיה ןיִא סָאװ טָאג ןופ טייקגיצנייא
 ! להָאמ ַײװצ גָאט עַלַא ,דרֶע רָעַד ףיֹוא

 ןייא טָאנ יװ יֹוזַא ָאד טִינ זיִא םֶע לֵאְּנ ןיֵא
 ,רֶע רֶעּפייַא ףיוא גּוא רֶעַײּפ רֶעדנֶענֶערּב

 רֶעגָיטכָיר ןייֵא זיִא רֶע תָמֲא גַיּבייַא זיא טָאג
 ףליה ןַײמ נּוא טכִיל ןַײמ זיִא רֶע ירוא ,טָאג
 םיא ףיֹוא , גנּוטסעפ םיִנָעּבָעל ןַײט זיִא רֶע

 : ןָעגנושטניוו עניימ עלא ןִיגנֶעה

 רֶעפָעשַאּב ןיימ טָאג ןיימ ןיִא רָע ישש יהלֶא
 רֶענרֶעל רֶעֹד רֶעה ןַײמ נּוא ןַאמ ןַײמ

 ןיימ גּוא רֶעטִיה ןַײמ טויהנַעגּוי רֶענַײמ ןּופ
 נוא גנירסלַא רֶעפֶעשַאּב ןייֵא ארֹוּב , ןיטָאש
 טָאג זיא טביולעג , לֵאָרְׂשִי ןופ רֶעזיִילרָעד

 : ןָערּוי יד ןופ טָאג רֶעֹד

 ףיז רֶע ןָעוו קרַאטש זיִא רֶע ֹומּוקְּב רֹוּבִג
 פימ םיִעָשְר יד ןֶעכֶערּבּוצ טגַײצ רָעד

 ןֶערָאצמירנ 14



 יעיבר םויל דוחיה ריש
 אשונ ויִּתְחַּת רֶׁשֲא לֵכ הֹובָנ להק

 60 96 הָׂשֹוע תולֹודְג ה לד

 . הָרּובְנִּב ֹומְׁשֹו אוה 5ידנ ןוח
 3 אָרָײ אל יִמ גָאְׁש הָיְרַא

 . הָבָבְרַמ אּוה לוג ירוד להק
 ; הָּבַר םישודק רוסְּב ץרענ לא

 / | מו קיִּתַעְּ ביִחָי ןיב ןוח
 1 ןימָי לַעְו לאמָש לַע ואָבְצּ

 וידבע יִנָּ לע ודוהו ורדה להק
 : ויָדיִסֲח לֵכְל אוה רֶדָה

 , לֶכְל תֹוחּורָה יִהלֶא לֵא אּוה ןומ
 2 לֹּכִמ הָלִפְּת ַעֵמֹוׁש ,רֶׁשֶּב

 : דַעְו ַעְרַוי קיִתָו יאדו להֶק
 : דעו םָלֹועָל ְךולְמִי יי

 ּונֲתָוֲאַנ בֶרֶח רֶׁשֲאַו ןומ
 3 ונִֵּמַחְלִמ םָחְלהְל

 . - םינושאְר תיִרּב םָלֹועְל רֵכֹוז להק
 .  םיִנָש ףֶלֶא ול לֹומְתֶא םֹיִּ

 . וניוק ֹולְו ּוניֵהלֲא הֶז ןומ
 : ונעשו אוה הָי תֶרֶמִָו

 15 ה

 : %5ה רצוי בקעי קָלֲח להק
 : לֹּכַּב ריִסָחְו יי ןּונַח

 : יקָלָח ַײ םמֹועְל יה ןוח
 : יִקְזִח ָי יו .םיִזָרֲה םֵכֲָח

 . הַעָד דֵמַלְמַה ביִממּו בוט להק
 :  הָעְרַּב תֹואְרִמ םִיַניֵע רֹוחָמ

 . ' -  ֹּוהְבִד רֶׁשָיְו ג רָשָנ ןוח
 : ֹוריִכְר תֹונָּכְׁשִמ תֹוריִרְי 'ידידי

 : הָנְריִפְי יִמ רֹוּבְִו ץֵעֹוי הל
 :  הָנָביִׁשְי יִמּו לַעְפִיְו ףֹוּתְחיו

 . ובּוטְו ֹויְפִי יִדֹוד הָפָנ ןוח
 0 ובּוׁשְּב ןויצ ּוזֲחָיְו ּואְרי

 , תֹומֲחְלִמ ׁשיִאַּכ אָצי רֹוּבִנַּכ להק
 : תומקנ תושעל הָאְנְק ריִעָי

 : םירשנ יֵפְנַּכ לע רַשְנּב ןומ
 . םיִרּורָה רֶׁשַָו ויִדְבֲע אָשְנ

 9 לש ומְּ בל חַּכ ריִּבַּכ להק
 : לחנכ 'וחּורְו יִרֲאַכְו איִבָלֹּכ

 רקוש רָמְנְכּו ּוּכַש ברב ןוח
 ! רקש לָקמְּ תושעל ֹורְבִד

9 

 ט"ע שוריפ
 ןֶעטכרָאּפ טִינ ףיז טוהט רָעוו , ןירָאצמורג
 רע םֹובָנ ,טױהסיורג ָעגיטכרָאפ ןַײז רַאּפ
 םיִא רֶעטנּוא סָאװ םלַא טגָארט רֶע ךיֹוה זיִא
 עסיֹורג טּוהט רֶע גָיטְפֶערק םיֹורג זיִא נוא זיִא

 : ןֶעכַאו
 םלַא טציז רֶע רֶעטכַיר ןייא זיא רֶע ביפו ןנד

 ןַײז בוא ,גָעט ןופ רֶעטלַא ןייַא יו
 גּוא םַײז 'עקניל רֶעֹד ףיֹוא זיִא טפַאשרָעה
 טכַארּפ ןַײז ֹורְדֲה , טַײז ץטבָער רֶעֹד ףיֹוא
 רענייז רֶעדנִיִק יד ףיֹוא זיא טיוהנמש ןַײז גוא
 ענַײז ןּופ טכַארפ ןייֵא זיא רָע , טכָעגק

 ; ץמירפ
 םרָעזנּוא ררָעווש סָאד זיִא רֶע גּוא כמ רָׁשֲאַנ

 רָעזנּוא ןָעטְטרמש ּוצ טּפַאשרָעה
 ןיּביַא ףיֹוא טְקנֶערִיג רֶע רגו , טטרטש
 רהָאי רֹגָעזיֹוט , תֹובָא יד ןופ דנוּב םָעד
 ;נָאט רֶעגָיטכֶענ ןוו םהיִא ַײּב טנֶעכֶערגג זיא
 טבעל 'גיבויא ָאר רעד טָאג םיִמָלֹועָה 0

 גולק זיא ָאד רֶעד טָאג , לצהט ןממ זיא
 15 1 (מ"ע רוותש)

 דסזמ 41

 .רָעקרַאטש ןַײמ זיִא ָעשִינמַיהְיג עלא ןופ
 רע סטּוג טוהט גוא םונ ויִא ךֶע בֹוּמ
 ןופ ןַײר זיא רֶע , טּפַאשנַעםָיװ טנִירָעל

 :ןַײּב סָאד ןהָעז וצ

 ׁשֶרֶקִמַה תיִּב ןַײז גיטראפטכער זיא טָאג אג רש
 ,ןֶעניֹואוועְּב וצ טפַאשבִיל ןַײז זיא

 ןייֵא גּוא רֶעּבֲעג:טַאר ןייֵא זיִא רֶע ץֵצֹוי
 .רַאפ סָאר ןֶער ןָעק רֶעוו נּוא , רֶעקרַאטש
 רֶעוו קרּוצ טמָענ רֶע ןָעוו נּוא ,ןָערָעטש

 : ןֶערָעקרָעדַיװ םָע ןָעק
 טנָארט רֶעלֹדֶא ןייֵא וו ףיילג לל רֶׁשָנְּכ

 רע טָאה יֹוזַא ,לָעגנְלפ יר ףיֹוא
 גגא רֶּבְדִמ רָעד ןיא ןיגָארטינ טכֶענק ָעֹנַײז
 ,ןָעגָעװ ץמורק יד טכַאטָעג ךַײלנ טָאה
 רער רֶעּב ַא וו טלַא ףַײלג זיא רֶע בֹודְּכ
 םלַא נוא ןיִא טּביֹורַאּב רָעדנָיק ענַײז ןופ
 םָערָאװ ַא יוו סלַא ךַײלג , כיול נוא רֶע גָיטַא וו
 טּברָארְרְעּפ םלַא םָאר ,ףלומ ₪ ףמלג גוא

 נזא

- 58 
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 . לַחָש רֵמָנְכּ לוכש בֹורְּב חק

 : לַחְנּ וחּורו שָעְבּ בֵקָרְּכ
 . ֹותָלּודְנַּ רּוחָּ אב ןות

 : ותּונְחְוְנִע ןֵנֲעַר יׁשֹורְבִּ

 . ותַבַהַא זוע ןחיִרּב ַחּוּפַתַּכ להק

 : "= דתואנ לֵאָרְׂשִי לַע
 . רעיה יִצָעְּב ַחּופָתְּב ןזה

 : רַעָש יֵבְׁשֹוי םע יֵדֹוד ןֵּכ
 . לא יִזיִנְרַמְל חֹּכ ריִּבַּכ להק

 :לֵאָרְׂשִיְל אּוה לֵּמַכְ רֶמֹונְו םקונ
 . יִלְרֹונְו יִקְלָח תנמ יִסּכ ןוח

 : יִל יֵדֹודְו הָלֲחַנ יודל יִנֲא

 . ונָריִמֲא אל . דֹובְּכ "הק

 : ּגנְריִמאָהְו והּונְרַמֲאָהְ
 . םֶהָנִי ריִפְּכְַ 'גָאׁשִי הִיַרְַּכ ןוה

 : םֶהָדָנ שיאָכּ רֶגַּב הָיְהִי לא

 . לכוי אל רֶׁשֲא הָעֹורַּכ להק

 ; לָכֲאַמְל הָיָהְו .ליִצַהְ ונאצ
 . ַחְרואְכּו ליא ןיא רֹוּבְנְּכ ןוח

 ו 1 חַרֹוצ רַמ ,ַחֵרֹובּו םֶנ

 יעיבר םויל דוחיה ריש
 .ויָבְזועְל ריִפְּכַכְו תיִחְׁשַמ הָיְרַאְּכ להק

 : ויָביואְל שַעַּכ םַג בֶקָרְּכ
 ' "תש ריִמָׁשְּ ַחֹכ ריִּבַּכ ןוח

 : תי ףקָנֹנְּב ריִאְׁשַי אלו
 . ןגמי םירצ תיִשְו ריִמָׁשְּכ להק

 : גיר וריִעְל ת תופע םיִרֵפְִּכ
 , אבי ּונָל הָבְדִנ יֵמָׁשַנְּ ןוח
 : וכ םיִקָבְדַל לֵטִבְ ׁשֹוקָלַטְּב = |

 / ויָלָזֹוג לע ףֶרַרָי רָׁשָנַּכ להק

 1 יָלֲחיְמ ּוםְחָי ויָפָנְּכ לֵצִבּו
 : ג וריִע לע םיִרָפְצְּכ ןוח

 : ןגנְנ תֹונָנְר ויָפְנְּכ לֵצְכּו
 . תֹולֹודְנ תֹואָלְפַנְו 'אוה יי | ּודֵבְל להק

 : תֹוליִלֲע אָרונ לא .הָשוע
 . יִדֹוד | הָמֹור רֶפֹועְלְו יִבְצְל ןוח

 ָ יִדְסַה יַהֹלֶא יִנֵמְדִקַי יִּכ

 םיִרּודַה רֶׁשֵיי ֹומַע יֵנֵפָל להק

 : םיִרָשָנ יֵפְנַּכ לע םִאְׂשִנָיַ
 .  יִבְבָל רּוצְו יקלָח אּוה יי םֶפֹוע ןוח

 64 יֵבְבְלּו ףל ירש הָלּכ

 שיש יש שר שירה, ריר, לא לה, רשי, לאייר ישי יישר ,לשיילשיילילאשירשייראש

 ט"ע שוריפ

 ְךָאּכ א יוו ךַײלג זיִא ׁשֶדֹוקַה םּור ןַײז נּוא
 = {רָעסַאװ

 :רָערסיֹוא ןייֵא וו יֹוזַא ךַײלג וּוחְּב זָרָאְּכ
 טומ רֶע זיִא םיֹוּב:ןֶענֶעט =

 :גַײװצ ןייֵא סָעלַא ףיילג , טַײקרָעּפכַא ןַײז
 =גיטּומֶעד ןַײז ּזיִא םיֹוּב=ןֶעסקָאּב רֶע גָיטּפַאה

 : טייק |
 ליּפע ןייא יוו םָעלַא ךַײלנ יצעב ַחּוּפַתְּב

 עקרַאטש ןַײז זיִא ךּורָעג ןַײז טימ םיֹוּב

 לֵאָרְׂשִי ףיֹוא זיִא טּפַאשרָעה ןַײז טפַאשּביל
 רעד ָאד יד ּוצ גיטפָערק לּופ זיִא רֶע ריב
 רֶע גָיטּפַאה ןֶעכֶער ןייַא זיִא רֶע ,םהיִא ןֶענרֶעצ
 סֶעלַא ךִילּביל יֹוזַא רֶע זיִא ןעדוי ּוצ נּוא

 ; יֹוט ןייֵא יו
 טֶעװ טָאג רָעגיטּפַארק ליפ רעד ₪5 ריִּבַּכ

 ּוצ נּוא רֶענרֲעד יוו סָעַלַא ךַײלג ןייז
 יזַא םִינ טָעוו רֶע נּוא ַײז טימ ןעטוורמש
 רֶענייֵא יװ ףיילג ןָעזָאלרֶעּביִא ַײז ןופ ליפ

 16 1 (ט"ע רוזהפו

 סָאד טגָאלשּבָא םיֹוּבטרֶעּבליֵא םֶעד רֶעד

 ךַײלג ייִטְׁשִּכ ,ןעצוז ףורער טּבַײלּב יכלעוו ךָאנ

 ּוצ רֶעגָירַײל יד רֶע שָעוו רֶענרֲעד וו סלַא
 רֶע טָעוו םִיַלָשּורְי טָאטש ןַײז נּוא ,ןֶעכֶערּב
 ןָעלגייפ יד םֶעלֵא טניוושיג יֹוזַא ןֶעצִישַאּב

 : ןֶעּבֶעװש

 . םָעװ לָעגיופ א יוו םלַא ךַײלג . רצ םיִרָּפִצִּכ

 םִיַלָׁשּורְי טָאמש ןַײז ףֹוא ןיצישאב רֶע

 רַימ ןָילָעוו לָענילפ ץנַײז ןיטָאש ןיִא נּוא

 זיִא רעד טָאג ידּב?? ,ןָעגנִיז גנַאזֶעג ּביֹול
 זיִא טָאג , רָעדנּואוו עסיורג טּוהט נּוא ןַולַא

 : קרָעוו ןּופ ךֶעלמּוטכרָאפ
 ןייֵא ּוצ ךַײלג זיִא דניירפ ןַײמ רָּתֹועְו יִבְצְל

 ןֶער ,ןָעשרִיה ָעגנּוי ןייַא נּוא שרָיה
 . ןָעמּוקרָאפ רָימ טֶעװ דָאנָעג רָענַײמ טָאג
 ףַײלנ קלָאפ ןַײז ראפ טָעװ רֶע יגל

 גָעוו ַענָעפיול נּוא עמורק יד ןָעכַאמ

 םָעוו גּוא הָלּואְנ רעד ןּופ טייצ רֶעד נוא
 ַײז



 יעיבר םויל דוחיה ריש
 תֹואָלְפָנְו אּוה יי ֹודֵבְל יש

 :  תֹואָרֹונ בֵרְו .הָשוע תולֹודְנ
 ֶמָלֹועְל הָּתַא ןיעָמּו םֹוקָמ ןומ

 ְָמֹוקְמ תֶא עַדֹוי ןיֵאָו
 2 יִרְצויִו יעור לֶא יִאָרוִמ להק

 : יִרּוצְו יללוחמ יִנֵדָלְי רּוצ
 : יִסְחַמּו יל אּוה זֹועְמּו םֹורָמ ןוא

 : יֵסּונְמּו יי םֵׁש זוע לַדְגִמ

 נָכ בְָׂשַמ בֹקֲעַי ְֶלֶמ יז
 : ּונֲעיִׁשֹומּו ונקקוחמ אוה

 : יִהְי ןָעָשָמּו תֹועּוׁשְי לֹודְנִמ ןוח
 : יִליֵח ָיָי םיהלא חַטֶבִמ

 . ףֶתּוכְלַמְּב םָלֹוע לשמו להש
 : | ףָתָנשֶמָמ רֹורָו רוד לָכְּ

 הרצל יל חֶאְּכ ָךֶנֶּחִי יִס ןוח
 הרצה 5 ףרָו יִּכ ו עשוה

 לֵאָרְׂשִי הָוְקִמ םייח רוקמ לה?
 : לֵא יִזּועָמ יִּכ בוזָעָא אל

 : הָוֲאג בֶרָחְו יִעָשַי ןֵגֶמ ןח
 : הָוֲאֹּכ שָפָנ ָךֶרֶכָָלּו ףמש

 . וב םיסוחה לָכָל אּוה ןֵגֶמ לחש
 ! ֹוּב ול זוע רֶׁשֲא םֶדָא יִרָשא

 אאא אאא" א
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 : אָרֹונְו רֹואָנ םיִעָנְו רָבְנ ןוח
 . הָרּובְנִּב ֹומְׁש רֶזֶאָנְו רֶדֶאָג

 י ןלַאוגו לֵאָרְׂשִי חַצֶנ ןָמָאָב להק
 ; ל יכוח לַּכ יִרְׁשֲא .רקש] אל

 . ןמָאְנה לֵאָה ןּורּוׁשְי חַצֶנ ןוח
 . ןֶמְלֵא אל הָדּוהְי ויָהלֶאְמ

 . םיִאָלַפְנַה לָּכ לַע אָלֶפָנ להק
 +  םיִאָׂשָנַה לָּכ לַע אֵׂשַנְתִמֹו

 . ישודק יהלֶא ץְרענְו ׁשֶרֹקִנ ןוח
 . יִסנ יו בֶגְׁשִנְו ןֹוכָנ

 . חָמיִח לַעַבּו רטונְו םָקֹוג לחק

 9 ורנ ֹולֵהְּב יו יִרָב ןוח :  הָמָחְלִמ שיִא ויָבָיואָלּו ויָרִָ
 : ֹורְבִד יִלְגרְל רַגְו .ישאר יֵלֵע

 : יֵעְלַמ יי דַעֹומְו ףמומ לה?
 !  יִעְׂשִפְל אֵׂשֹונ ַחֵלֹוסְו לֵכֹוס

 , יֵרְתִסְו יִעְלַמ וו יִדֲהַס ןוח
 . ירבסו יֵדְעַס לֵכֹוסְו ַחֵלֹוס

 . נְתָדוצִמּו יי ּונָעָלַח להק
 : ונָמָלַפִמּו ּונֵתָרְזִע

 , יִרְָעְו יִזֲע רֹוּכִנְו זּוזָע ןוח
 : יִרָע יהי לא יל זוע ןוילע
 ישי שש ו 6566 6

 ט"ע שוריפ
 : לעגילּפ:רָעלרָא ףיֹוא וו ךַײלג ןֶעגָארט ַײז
 עטסכַײה ַא רַימ ּוצ זיִא רֶע ויש םֹורָמ

 ןַײמ זיא נּוא טַײקרַאטש  ןייַא נּוא
 ;רַאטש ןייַא זיא ןֶעמָאנ ם'טָאנ , רֶעצִישַאּכ
 רָעד ּדֶלֶט , טכולפ ּוצ ןַײמ נּוא םָערּוט רֶעק
 רַאּפ טייקראטש ןייֵא זיא בֹקֲעַי ןופ גָינֲעק
 נּוא רָענרֶעְלץֶעָעג רֶעזנּוא זיא רֶע , מוא

 :רָעפלָעה רֶעזנּוא
 ףָעלּביל נוא רָאלק יא רֶע םיִצָנְו רֶבָנ

 , טקרַאטשֶעג םּוצכרָאפ נוא גַיטכִיצ
 :רַאטש םימ טרָאגָעגנָא זיִא ןֶעמָאנ ןַײז נוא
 זיִא רֶע , גיטפאהיירט זיא רֶע ןְפֶאְנ , טַײק
 ןַײז גוא ןֶעדי יד ןופ רֶעגֵיורֶעּביִא רֶעֹר
 יד לאו םינ טגַײ9 רֶע , רֶעזללרָעד

 : ןֶעּפָאהרַאפ ָענַײז יד ָעגְינֶעי
 ןַײז רֶע סָאד טּכִיל ןַײמ זיִא טָאנ ₪ 'רע

 טפוה םָענַײמ ףיֹוא ןָעטכַײל טוהט טבל
 היפ (ט"ע רווחמ)

 ץנטמ ראפ טכול ןייא זיִא טרָאװ ןַײז גּוא
 ןיֵא זיא ןָעולֲעַפ ןַײמ טָאג ףסיס , םִיּפ
 רֶענָעלרֶעטנּוא ןַײמ נּוא רֶעצִימש רֶעטְנּוא
 רֶעַּבָעגרַאפ ןַײמ גּוא רֶעגְידלּודֶעג ןַײמ גּוא

 { טַײטסימ ןיומ .ּוצ רֶעגָארטרַאפ גּוא

 ןָעולָעפ ןַײמ רָעגַײצ ןַײמ טָאג מ ידָהס
 ןַײמ רֶעֹּבָעגרַאפ ןַײמ רֶעצִישַאּב ןַײמ

 ןַײמ  גוא רֶענָעלרֶעטנּוא ןַײמ רֶעגָידלּודָעג
 ןָעְולָעּפ רֶעזנּוא זיא טָאג ּונָלס , גנּונֶעּפָאה
 {גנונַירטנַא רֶעזנּוא נּוא ףליה רֶעזנּוא גוא
 ,קרַאטש נוא גוטכָעמ זיִא רֶע ריב ּוזָע

 ,ףלוה ןַײמ גּוא טכַאמ ןַײמ זיא רֶע
 ןיַא .רומ ּוצ ןַײז לֶאז רֶעטשרֶעּביֹוא רֶעֹר
 ,רנַײפ ןַײמ ןַײז טיג לָאז רֶע טפַארק
 טָעצֶעוֶעג רֶע טָאה םּורַא ךַז םּוא ריצ
 ראפ ןָעלגנֶע = עגילה גּוא גִירנֶעכַאװ
 גנונרָאּב ;} 2
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 .  רֶתָמ ויָביִבְס תֶש שידקו ריִע להק
 : רֵּתַּפְסִמ 'לֵא הֵּתַא ןֵכָא

 : ויָבָיֹואְל לומנ םֶלָשְל רֵהֵמְמ דַע ןוח
 : ויָבֲהֹאָל רֶסֶחַהְו תיִרְּבַה רמֹוׁש

 י ודיִדָי םֶהָרְבַא תֶא הָדָּת להק
 ; ֹורְבַע לארשי תֶא הָרַפ אוה

 : ורֲחַּפ ֵתי קָחְצִי דַחַּפ ןוא
 : ורבע בֹקֲעַי יִנָּב יֵרָצ לע

 . | קרובּו שָרודְו רקוחו לַעֹומ יהק
 ;  קֶדָצ ןֵּתָא דל תֹובָבלַ לַּכ

 . רֶפֹוּכַה לֹוּכְׁשָא רֹומַה רורצ ןוה
 : רָפֹוּכ וירצ ֹומַעְל ןמֶנ

 .  תֹוא ויִאָבְצִּב ידוד םורָאו חַצ להק
 : תֹואָבְצ : ומש אָרְקִנ ּ לע

 , "םיִמָת רוצה יי קיִדַצ ןוה
 : םיִמָלֹוע רּוצְּב דע ידע חַטְבָא

 / ול םיִוֵחַּתְׁשִמ םִיַמָּׁשַה אָבָצ להק

 : ו5 לעממ םיִדְמּוע םיִפָרָש
 2 תושודק יִנִמ לֵכְּב אוה שודק ןוה

 0 תֹׁשְלַׁשְמ שודק שלש תותֶּב

 : אייח אָהְלא ןיִמָלַעְל םיק להק

 ; אֵימְׁשִר אָרָמּו אָעְרַאָד אָרַמ

 / ויָאְנשְל אנקמ .םָחְרִמ יִנֹוק ןות
 : ויָאְרֹוקְל בורקו יִעָשָי ןָרק
 שיש שקי" אאא

 יעיבר םויל דוחיה ריש
 ײ הָאֹור ל5 תֶאְו לֹּכֶמ קוחְר להק

 3 הֶאְרִי יֵתָׂשְו יי םָר יִּכ

 5 55 'רָמְחֶא א / יער ןוח

 3 5 רָמָח ברו הפ ברו

 4 שֵּבַחְמּו אפור יי םוחר להק

 3 שבופ ןוַעְו . בֶל יֵרּובְׁשִל
 5 םיִדֵמֲחַמ אּוה ֹולָּכ יִעֵר ןוח

 4 םיִדּומֲחַו םיִקּותִמ תֶמֶא ויִמָּפְׁשִמ

 . רַעוםָלֹועמ ןורֲחַאְו ןוש אְר להק
 רע ןָכוש . לא הָּתַא םלוע

 רֶרְו רֶד לֶרְּב אָיַמְׁש ךֶלֶמ טילש ןוח

 3 רֶרֵהְמּו םַמֹורְמ חַּבַׁשְמ אָנֲא ּהיִל

 םיִהֹלֲא יי ןגָמּו קירצ להק

 םיִהֹובְנ לִפְׁשַמּו קֶדָצ טפוש
 י | והּונאָצְמ אֹל ₪5ַ איִנָש ןוח

 3 |  ּוהֹומְכ יִמּו ֹוחֹוכְּב ביִנָש
 . - םּולש ולָש יִּכ ומש המלָש להק

 םולש יי 5 אֹרָקָלְו

0 

 : = הֶיְהֶא רֶׁשֲא 'הָיְהֶא יי 5 ןוה

 + הָיְרַאְכּ ריִפְכִּכ 5 םִאְר תֹופֵעֹותְּכ

 , ילאו יִּכְלַמ ירואמ ירש להק

 4 יִלְלַה יִשָפִנ ומש הָיּולְלַה
 4 'םיִעָטְנ יֵבְׁשֹוי םע םֶמַּתִּת ןוח

 +  (םיִעֵר) םיִעֹורה תֶׁשֹלֶׁש םיניִרָשה

 ט"ע שוריפ
 טָאג ןייֵא טסיּפ ּוד רָאװ רַאּפ , גנּוגרָאּב

 ; רלַאּב ןֶעגרָאּברַאפ ףז רֶעד

 רֶעקרַאטש רעד , טכֶערֶענ זיִא טָאג ַָ! קיִרַצ
 לַעוו ףיא , ךילמוק לופ זיִא טָאג

 ןָא טַײקניּביַא רֶעד ןיא ןִירֶעכִיזרַאפ ךימ
 סָאד אָכְצ , טלָעװ רעד ןּופ ןֶעקרַאטש םָעד
 םהיא ּוצ ףיז ןֶעגַײנ ןֶערָאשרעה עשַילמִיה

 םהיִא ַײּב ןֶעיַיטש םיִכְאְלַמ ָענִירנֶענָערּב ּוד
 , םהיִא ןָענִיד ּוצ |

 ַײלרֶעלַא טָימ גילַײה זיִא רָע אּוח שודק
 ןילגנָע טימ םִינַאּפמּוק ַײרד ,גנּוגילַײה

 רֶעד םָיֹה ,שודק להָאמ יירד גָאט עלַא ןָעגָאז

 נּוא גיטּפַאהדנַאטש זיא טָאג רֶענְורֶעּבֶעַל
 2 ּ (ט"ע רוזחמ)

 רָעד ןופ רֶעה רֶעַד זיִא רֶע ,טַײקגַיּבייא רעד
 :לָעמִיה רֶעד ןופ נּוא ןֶעדרֶע

 ןֶענָעק רימ גיטפערק להיפ זיִא רע םכ איִנׁש
 .קרַאטש זיא רע ,ןעכוורגרעד טינ םהיִא

 םהיִא זיִא רֶעװ נוא , טּפַארק רֶענַײז טימ
 ליוו המלש טסַײה ןָעמָאנ ןַײז תמלְׁש . ףיילג

 ךָערָירפ טוהט רֶע ןָעד , ןַײז זיא דָירפ רעד
 = :ץמּורפ ץנַײז ּוצ ןָעדְיר

 ּוהָיְהֶא רֶׁשֲא הָיְהָאו זיִא ןֶָעמְשנ ם'טָאג ו םֵׁש
 ענַײז זיא טַײהכיֹוה יד נוא טכַאמ יד

 רָעטלַא ןייֵא נוא בייל רעגנוי ַא יוו םלַא

 ןַײמ זיִא טָאנ רֶעגיטכָעמלַא רעד ירש , בוול
 ביֹול , טָאג ןַײמ גוא גיניק ןַײמ , טכיל

 + ןָעמָאנ ןַײז ךָאד טבוול לז ןַײמ טָאג
 יתלהת



 יעיבר םויל דוחיה ריש
 : םָמָע רֵּבִּתִּת רָסֵחְתִּת לחש

 : םָמּוהְל לֵמַּתִּת םיִשְקִע םִעְו
 : למ | ףיקמ ףיִכָרְד םיִמָּת ןוש

 : 55 תֶא תושעל ךֶדֵבְל 5כּות

 : יתוקתו יִרָבְסְ יתְלַהְוִת להק

 : יתקושתו יִשפַנ תואת
 | יִזָעו יִּתְרַאְפָהְ יִתָלֲהְּת ןוװ

 : יזֹוגְו יִחֹוג 'יֵמָא יַעְמִמ
 .  רָחֶא תועָר לא םיִעֵד םיִמָת לה

 : דַחָי ׁשֵרֹוד תֹובָכְלַה לכ

 ,ישימח םויל
 הָרֹומ הָעֵד ףּומָכ יִמ וא

 : אָרֹוב הָּתַא םִיַתְפְׂש ביִג
 : מרו ּוקְמָע ףיִמובָשְחַמ להק

 : כי "אפ ְךיֶתֹונְׁשּו
 : ךָתְמְכֶח ְךּודְמִל אלו ןוא

 : ָךֶתָנּובְּת ףּוניִבָה אלו
 : ףֶתּוכְלַמ לבה אל להק

 : ְֶּתְלַׁשְמָמ ת תשרי אלו
 ףךבל ףֶל אֵהְי םָלֹועְל .ןופ

 : ָףְדֹוה רֹובְּכ םיִרָחֲאַל אלו

 . םיִרָחַא םיהלאל ןֵּתִת אלו ?ה>
 אי:
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 : םיִרָזְו םיִליִסְּפַל ְףֶתָלֵהְּת
 : ךֶּתִאְמ רק לָּכ םַנְו דֹובָכְו ןוח

 ָךֶתֶא םיִרָל אל ךרֹובְכּו

 : ףְרּוחַיְּב דיִעֵת התא להק

 3 ףיִדָבֲעַו ְְתָרֹותְו
 : ףְרּוחי לע ּוניֲהֹלֶא ןוח

 : ְףיֶדְכֶע ונחנאנ תמא דע הּתַא

 : ְךֶמיִדְקִה לא אל ףינפל להק
 + ךָמָע רָז הָיָה אל ףְּתְכאַלְמִבֹו

 " ָּתְרמְל אלו ָתֶצֵעֹונ אל ןוח
 : ָתֹונּובְנ יִּכ תֹואיִרְּב ךֶׁשְרַחְּב

 י ףיִמובשחמ יִקַמַעִמִמ להק
 : ְףיִתולּועָּפ לָּכ ֶּבָלַמּו

 : נְרַּכִה אל ףיִכְרד תוצק ןוח
 : ונֲעַדָי ןֵה ְףיִׂשֲעַמְמּו

 0 ָתְרְצַי 95 לֶא הֵּתַאָׁש להק
 ס

 ָתָעְרְגְנ אל הָמּואָמ ףֶדֵבָל )[
 : ּתְצַּול אל ֶּתְכאלְמ .תֹוׂשֲעַלְו ןוח

 4 ּתְכַרְצִנ אל רֶזֲעְל םגְו

 %5ה ונפל תַיֲה הָּתַא יִּכ לחק

 ; לכ ַָּתָכַרְצִנ 4% לכ ןיאְּב זָאְו
 : ךיֶדְכִע ְךֶתֶכֲהַאֵמ יִכ ןוח

 2 רֹובְכִל ָתאָרְּב לכ
 מ וה ה ו את ו ₪

.% 

 ט"ע שוריפ
 ןַײמ נוא בוול ןַײמ זיִא רֶע יִּתְראָפִהְ יִתָלִהְּת

 =םֹוא ןַײמ ,טכַאמ ןַײמ גּוא טינהנונש
 ןַײמ  םיֹוא רָערַײנשסיֹוא ןַײמ גּוא רָעהְיצ
 ךילמוק לּופ זיִא רֶע םיִמָּפ ,םִירֶעדִיג ם'רעטומ
 .ָץלַא ,טָאג רֶעגינייֵא ןַײלַא טפָאשנעסיוו ןופ

 : להָאמ ןייֵא ףיֹוא רֶע טשרָאפ רֶעצרָעה

 ,ישימח םויל
 אד רָעד ריר ּוצ ךַײלג זיִא רֶעוו ףיפנ יש

 יד טסּפַאשַאּב יר , טּפַאשנָעסִיװ טסצוו
 שָעג ץנַײר ּףיִתֹובְׁשְחִס , ןֶעצְפֶעל יד ןּופ דור
 ָץנַײר נּוא , ףיוה גוא ףעַיט ןֶענֶעז ןָעקנַאד

 : טִינ ןֶעַײגרַאּפ ןֶערהָאי
 ּוד טסָעװ טַײקגַיּבײַא רֶעד גוא אה םֶלֹועְלי

 ,טיוקכילרעה סער גּוא ןעביולב ןַולַא
 , ןַײז ןֶערמָערפ ןַײק וצ טָעוו ָץֹרהֶע ָענצ+

 8 9 (ם"ע רוזחט)

 וצ עג טינ ּוטסֶעוװ ּביֹול ןַײד גּוא אֹלְו
 : ןֶערַאּברַאּב ּוצ נּוא רֶעטֶעגֹּפָא

 עג ןֶערָאװ םָענַײק ןופ טסיּב ּוד צצו אל
 ,טנֶערָעלַיג ןִירָאװ טינ טסיּב גוא ןֶעטָאר

 טרָעַײנ ׁשִינֶעפֶעשַאּב וד טעַײנַאּב טסָאה ּוד
 ינירנַאטשרַאפ ןַײד טימ טסּבלֶעז רָיד ןופ
 ענַײר ןופ ץסטפעיט יד םיֹוא יקמעממ , טַײק
 ןָענָעו ןעצרַאה םָענַײר םיוא נּוא ןֶעקנַאדֶעג

 : קרָעוו ענייר ץלא
 סָאװ טּפַאשּביל ןַײד ןָעגָעוו ןֶע'ד ּדְמֶּבַהפִמ יב

 םָעלַא וטסָאה טכָענק ָענַײר ּוצ טסָאה
 נוא א? ,ןָעלַיװ רהָע ָענַײר םּוא ןָעּפַאשַאּב
 רָעמַײװ נּוא ןָא להָאמ ָעגיּבלֶעו סָאר ןּופ
 רֶענַײק זיִא גּוא ,טרֶעהֶעג ןֶערָאװ טינ זיִא
 ןערָאווָעג רֶעגיק זיִא נוא ןֶענַאטשָעגפיֹוא

 : ןֶעהֶעזֶעג רֶענַײק גּוא

 ןיא
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 : הָאְלָהְו זָא ןִמ עָמֶׁשְנ אל יח?
 : הֵאְרִנ אלו הָיהַנ אלו םק אלו

 . ףָתְלּז לֵא ערונ אלו ןוח
 : ךֶתְלְּב ןיִאְו ףומָּפ ןיֵאְו

 ' לֶא הָיְהִי אל ְךיֶרֲחַא םַגְו להק
 : לֵארְׂשִי לא ןּורֲחאו ןושאר

 . רֶחּויְמּו דיִחָי ַײ הָּתַא ָךּורָּב ןוח
 : / רֶחֶא ֹמְֹׁו רֶחָא ַײ

 . ףָתְבאְלְמְּ הָשַעְי יִמ רֶׁשֲא להק
 : ףיֶתורּובְנַכְו ףיִשֲעַמְּ

 ( ְךיֶתֹוריִצְי תַלּוז ריִצְי ןיֵא  ןוה
 : ךָתָאיִרְּכ םִא יִּכ הֶאיִרְּב ןיִא

 , לֹּכַב הֶׂשֲעַּת ץופחמ רֶׁשֲא לַּכ להק
 : %5 לַע ָתיִלַעַנ הָּתַא יִּ

 . ֵתְלִּב ןיֵאְו ֹומָּכ ןיֵא ןוה
 : ָךָתָלּוז םיִהֹלֲא ןיִא יִּכ

 . אלַפ הָשוע לֵאָח הָּתַא לחק
 : אלפי אל ממ רֶבָרְ

 . ' .תֹופִהְת אָרֹונ ךֹומְכ מ ןוה

 : תֹולֹודְנ הֵׂשֹע ףרבְל םיִהְלֶא

 . ףימותוא ֹומְּכ תותוא ןיִא להק
 : = ףימפומ ומִּכ תַפֹומ ןיִא ףַא

 : ְףֶהְנּובְתִּכ הָנּובְּת ןיֵא ןוח
 . ךֶתָלְדְנִּ הָלְדְנ ןיִא

 . ףֶתֹונְׁשֲחַמ ּוקָמָע דואָמ יִּכ לה
 : ףיִֹוחרוא יכרד והְכְגו

 . | ְךֶתְוֲאַנ ֹומִּכ הָוֲאנ ןיֵא ןות

 שוריפ
 םָע גוא ףיילג רֶענַײק ריד זיִא סֶע ףופָּנ ןיֵא

 , ריר רֶעדנּוז ןֶעדנַאהרַאפ רֶענַײק זיִא
 וד הָּתִא ,רָיד רֶעדנּוז טָאג ןַײק זיִא םָע ןָער
 רָעדנּואוו טוהט ָאד רֶעֹד טָאנ רעד טסִיּב
 :ןעליוהרַאפ ריד ןופ זיִא הא יולרענווק גּוא
 אל טַײהצלָאטש ןַײק זיִא סֶע חָוֶאנ ןיא

 רֶעּבֶא זיִא טַײהצלָאטש ןַײד וו םָעלַא
 יער ענַײד יוו ףיילג טיקגיטימעד ןווק ףיוא
 5גיליוה ןַײק זיִא סָע + הֶׂשּודַק ןיִא , טױק גיטומ

 זיִא םָע טַײקגילַײה ץנַײד יו ףיילג טַײק
 רָיֹר ּוצ וו לא גנּונֶענעג ָערֶעסֶעּב כ

 .ןָענהָענֶעג
 9 = (ט"ע רווממ)

 ישימח םויל דוחיה ריש
 ףֶהְוְנֲעַּכ הֶוְנֲע ןיא ףא 428

 ףֶתָש ְךְקִּכ הָׂשְרַק ןיִא להק

 ףיָתֹוביִרְק ומ תובל ןיִא
 : ָףיֶתֹוקְרִצ ּומְּכ הקדצ ןיֵא ןוח

 1 ךֶתָעּוׂשְתִּכ הָעּוׁשְּת ןיא
 . ְףיִתֹועֹורְזִּכ עֹורְז ןיָא להק

 1 ְךיֶתֹורּובְנ םַעַרְּכ לוק ןיִא
 . ףָהּונְמֲחַרְּכ םיִמֲחַר ןיֵא ןוח

 ו ךיֶפּוניִנֲחַּכ הָניֵנֲח ןיא
 . - ףֶתּוהָלֲאַּכ תּוהָלֲא ןיִא להק

 1  ףֶּתְרַאְפִּת םֵׁשִּב אילפמ ןיִאְו
 / םיִצּורְמ םיִלֵא ךיֶתֹומְׁש יִּכ ןּוח

 +  םיִצּוהְנ איִלְפַהְל םיִצּוחְל ָהֶרֶכזִּב

 . ףּוצחלי אל םּומְרַחְו ףשאְו להק
 : ףוחצני אל טֵהֵלְו םֵש לָכְו

 : םיִמָכַחַה לָּכ ףּוחְצִנְ א5  ןוח
 4 םיִמּוטְרַחַהְו םיִמְסֹוְקַה לֶּכ

 / םיִמָכֲח רוחאל ביִשָמ הָּתַא להק

 . םיִמְפֹוקְו םיִמּורֲע ףֶל ּולְכּוי אלו
 . | ָךיֶתֹומְזִמ רֹוחָאָל ביִשָהְל ןוח

 4 ְךיֶתֹורֵזְנ דוס תַצֲע רַפַהל

 : ףּוריִבַעַי אל ָָנֹוצְרַמ להק

 1 .ףּורֲחַאְי אלו ךּורֲהַמְי אל
 : םיִצֲעֹוי לֶּכ תַצֲע רַפֶּמ ְףֶתֶצֲע ןוח

 4 םיִציֵמָא בל ׁשיִלֲחַמ ָךזֶעְו

 , הושמ ףְרהפּו הָוַצְכ הָּתַַא להק

 3 הָוַצְמ יִקָּפ ךיֶלָע ןיאו

 ט"ע
 ָערנָיוושָעג יד ןָעמָענ ענייד ןֶעד ּףיִתֹומְש יִּכ !

 :טסקנֶערָעג ּוד יוו םלַא ןֶעלגנֶע עדנעפיול
 יז הֶרָצ ןֶערהיִא גוא ןֶעדּוי ָענֶעגנִיװצַאּב ּוד
 עבילרָעדנואװ ןוהמ ּוצ רניוושעג ַײז ןֶעלייַא
 נּוא רֶעהָעז-ןָערֶעטש רער גוא ףשאו , ןעכַאז
 טימ ןֶעגנִיוװצ טָינ יד ןעק רֶערֶעּביֹוצ רֶעד
 גנּודנֶעלּב רֶענַײק טִימ רֶעדֶא ןָעמָאנ םָענַײק
 -רָעּביִא טָינ ךִיד ַײז ןֶענֶעק ַײרָעּביֹוצ רָעד ןופ

 : ןֶעגַיז
 :םָעד ןֶערֶעטשרַאפ טּוהט טַאר ןייר יָה ָךְתֶצֲע

 גוא רֶעּכֲעַג טַאר ּוד ָץלַא ןופ טָאר
 רָעד ץרַאה סָאד ןֶעכָעװוש טּוהט טכַאמ ןַײד

 עקרַאטש
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 : לָפֹוא םַנְו רוא ְךָמְסֶמּו רָבָחְו , הָוקְמ ְךְניֵאְו הקמ הָהַא רוח
 . עַבָצְו הָאְרִמ ול םיִאְצֹומ א5 ןוח | ? הָוְרִּת ׁשָּפָנ הָוקְמ לָּכ ףֶל

 : עַבָׁשָו שש רֶׁשֲא עַבָמ לָּכ אֹלְו םֶנֵיְנֲע לֵכְו םיִרּוצִיַה לֵכְו להק
 , תונוּתְׁשֶע לַּכ תוכּובְנ ןֵבָל לחי | . םֶנֹויְמִר ךיִא ב רֶׁשֲא רק יֵבְ

 : תונוּבְשִתַה לַּכ תֹולָהְכִנְו ְךיֶתֹובְׁשֲחַמ םֶתֹונְׁשר אל ןוח
 , םיִרּוהְרִה לֶכְו םיִּפֲעְרַׂש לֶכְו ןוז | ! ךֶתֶלּוז אֵרֹוּב ןיֵא יִּכ

 םיִרּועיִש ֹוּב םּוׂשָל םיִאְלִנ : ּוניֵהֹלֶא אָלַפָנ ןוימר ןיֵאָו לח?
 : ּוהֵליֵּבְגַהְלִמּו ּוהְרֲעַׁשְלִמ להק | } ונינודא בָגָשְנ רקח ןיִאְו

 : ּוהֵמְסְרַפְלִמּ ּוהְרֲאָתְלִמּ סּומַעְו ,רּותְס - רּותָס ןוח
 , ּוהּונְׁשַַּ ּונְלְבְׂש "לבב ןוח | ? סּומּב לָּכָמּו .םּומָע לָּכִמ

 אּוה המ אֹוצְמִל ּונֵעָרִמְּב לַּכִמ ןּופָצְו .קד לַּכִמ קר להק
 .  ּוהּוְעַדְי אֹלְו ּוהּונאָצְמ 'אל להק | } לֹובְי לֹּכַכ לֹוכָיְו . ןּופָצ

 - ּוהּונְרַּכִה ויִׂשֲעַמָמ ְךַא םֶלָעְְו .בֶגֶׂשִנ לָּכִמ בֶנֶׂשָנ ןוח
 , רֶחֶא רֵצֹוי ֹודְבְל אּוהָׁש ןוח | + םלועל ומְׁשּ .םֶלַעַג למ

 : דָחּויִמ םֶכָחְו לֵכּוי לֹכְו יח ןויִלָעְו ַהֹובָנ כמ ַּהֹובָג לחל
 םָדֹוק לבל הָיָה אוה יִּכ לק | } ןֹויְבָח לֵּכִמּ ןויָלֲע למ

 : םֶרָק יִהֹלֲא אָרְקִנ ןֵּכ לע קּומֶע .לָּכִמ קּומעְו יובח ןח
 . 59 תֶא םּואְמ לכ 5: ֹתֹׂשֲעַּב ןוח | ' קּומָח ויָלֲע תַעֵר לָּכ בל

 : 5וכָי 55 אּוה 'יִּב ּונֲעַדָי . הָמְכָחְו עֶדַמּו לבש ןיִאָׁש להק
 .  םָלְּכ הָמְכָחְּב ויָׂשֲעַמ רֶׁשֲאַּב להק | : הָמּואְמ ב 'ןל תוושהְל םילוכי

 : םֶלַעַּ הָניִבְּב יִּכ ועדי הָמֵבְ ְךיִא ול םיִניֵׂשַמ אל ןוח
 . םֶלָּכ וׁשֹרֲחְּב םֹויְו םֹוי לבב ןוח | + הָמֹוד רֶבָד 55 םיִאְצמ אל

 : קעיר ]| םֶלֹוע יַהֹלֲא אּוה יִּכ ּונְדָי .  לָפִטְו יּוניִשְו רֶעְרַעְו הָרָקִמ להק
 ט"ע שוריפ

 ןיידנוארעטיבְעג ןייִא טסייּב ּוד הא ,עקרַאמש
 נוא גָעוו ןֶע כַײלגנוא ןַײנ טַײל יד טכַאמ טסגנַא
 : ןָעטיּבֶעג ּוצ רֶעלָעּפַאּב ןַײק זיִא רוד רָעּביִא
 טינ ןענָעז ןָעקנַארָעג ָערהיֵא םֶתֹובְׁשֲחַמ 5

 -ַאּב ןַײק זיִא סֶע ןָער ןֶעקנַאדָעג נייד
 ןיוק זיא םָע גּוא ןיִאְו , ריד רֶעדנּוז רָעפעש
 טָאג רֶעזנּוא טלָעוו רֶעד גּוא ׁשִינערלַיּב ןייֵא
 ןַײק ןיִא סֶע גּוא דִיושָעגּפָא ןופ רֶעד זיא
 רעה רֶעזנּוא טלָעוו רֶעד גּוא גנודנורנ ףרּור

 : רֶעקרַאטש ךָאד זיִא
 ףעיט גוא ןֶע גרָאּברַאפ זיא רֶע קּופְּמ יּובְח

 סָאד ףיֹוא שִינָעפיט ָעלַא םלַא רָעמ
 ,ןעגרָאּברַאּפ רֶע זיִא טפנונ רַאפ ןּופ ץרַאה
 ראפ ןַײק גוא טײהגּולק ןַײק לַײװרָעד ןיִאָׁש
 טלרָענַײק ןָענָעק טַײהוַײװ ןַײק גוא טפנונ

 : םהיֵא ּוצ ןעכַײלג
 2 (ם"ע רוותמ)

 ַעלַא וא ןעקנַארָעג ָעלַא נּוא םיִפָעְרׂש טֶכְו
 םּוא דָעַימ ןֶערָעװ גנוטכעד רֶעטנִיה

 וצ םּוא ּוהֵרעְׁשְלִמ , גנוצַאש םּוא ןֶעצֶעז ּוצ
 ּוצ םּוא רֶעדָא זיִא רֶע סָאװ םהיִא ןֶעצַאש
 קרַאמָעג ענַײז סָאד טַײװ יוו םּוא ןֶעקרָעמַאּב
 ןֶעּבָעג ּוצ טלַאטשעג ןייֵא םהיִא רֶעדָא זיִא

 : ןֶערַאּב ןֶעפיֹוא םהיא רֶעדֶא
 טימ טכוז רֶעטנּוא ןֶעּבָאה רַימ ּויֵלָכִׂש לֶכְּב

 עלַא טימ טַײהגּולק ערֶעזנוא עלא
 ןעדנופענ ּוצ םּוא טּפַאשנָעסַיװ רָעזנוא
 םהִיא ןֶעּבָאה רימ רֶעֹּבֶא א? , ןִיא רֶע סָאװ

 טינ םהָיא ןָענעק רָימ גּוא ןָענּופָעג טִינ
 םִיא רִימ ןָעּנָאה קרָעוו ָענַײז ףרוד טרָעַײנ

 ; טנֶעקרֶעד
 רֶעדִיװ םָעֹלַא גָאט ָעלַא רֶע לַײװ םֹוי לֶכְּב

 רָע סָאד רָימ ןָעסַײװ םּורער טַײנַאּ
 יא



 לייוורעד רִׁשֲאֹּב ,ןיִא טָאנ רֶעגְיּבייַא ןייֵא
 ןעסַײװ םּורָעד גנַידסלַא רַאפ ןֶעווָעג זיִא רֶע
 =ךנַאטש נוא רֶע גָירִיּבֲעל ןייֵא זיא רֶע סָאד רימ

 ; טַײקגִיּבײַא רעד נּוא רֶע גיטּפַאה
 | טשִינ םהָיא ןֶענֶעק רימ נוא ּוהֵנְׁשִחָנ אל

 ןַײא ןופ לָעצרָאװ ןַײא ראפ ןֶענֶעכָער
 ףיֹוא טיוטש סָאװ ךאז ןַײא ראפ רֶעדָא , ףאז
 גנוטַאג ןַײק ראפ טָינ נּוא , ףאז רֶעדנַא ןַײא
 נּוא טפַארק רֶעכִילרֶעּפרָעק ןַײק רַאפ נּוא
 ןַײא ךיז נוא טָאה סָאװ , ףאז ןַײק רַאפ טיג
 סָאװ ןָעכַאז עלא לָּכ , רועיש ןֶעטמיטשַאּב

 ןָעְק ןָעמ סָאװ יד גּוא ןֶעהָעז ַײז ןָעק ןָעמ
 לָבֵׂש םָעֹד טִימ ןֶערֶעוו ַײז רָאנ ןֶעהָעז טיג יוז
 :נעסיוו יד גוא , םיִכָאְלַמ לֶׂשֶמְלֹנ ןֶעפִירגַאּב
 טנָעכַײצַאּב ןֶערֶעו ןֶעכַאז עלא יד ןָעטּפַאש
 טרָעװ סֶע , ןָעגנֶעכווצַאּב ינלרֶע ןהָעצ טִימ
 ןיוא זוא םָע א ,טגָאזָעג ךַאז ץכילטיא ףיֹוא
 .ךאז יד םיורג וו כ ,ךאז ןַײא ןּופ םצָע
 ץרָאווש ּוצ םייוו וצ זיא טלַאהנִיא ןייז וו 0
 זיא םָע וו ד ,הָמֹודְכּו רֶעטִיּב וצ םִיז ּוצ
 םָעֹד טִימ זתֹורְׁשְקְתַהנ ׁשִינֶעטלֶעהרַאפ ָענַײז
 גוא דניקַא ּוצ רָעטָאפ ןַײא לָׁשָמְלִו ןֶעטַײוװצ

 .זיא םרָא ןַײז יוו וה ,ןטכֶענק א ּוצ רַאה ₪
 ּוצ ,ןוא רֶע דנַאטש ַא ראפ ,סָאװ נּוא 6
 ,גָירנֶעגְיל רֶעדֶא גָירנֶעצִיז רֶעדֶא גָידנֶעַייטש
 ןַײז סָאװ (ח ,זיא רֶע םַײצ ָץְכלָעוו גוא ₪
 , םהָיא ּוצ טרָקהָעג סָאװ זיא םּוהטנָעגונא

 2 (ט"ע רווחמ)
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 ,ישש םויל , בֶצֵנְו רקעְל ּוהֵבְׁשַחְנ אלו ןזא זי: צה ײי ;  ּוהֵמַדָנ אל רַאֹותְו לֵפָטִל : -  "םלועל הַּתַא םִיַקְו יח יִּכ והְרְעַשְנ אל ׁשֶרֹונְו ׁשֶממְל לח .  םלִּכ הָלֵבְתּו רֹומֲעַת הָּתַאְו לחק | + ּונְרּופְסְּב אֹלְו ּונֵּבַלְּב == : ּופּוסָי ףאְו ּודֵבאי םֵה , ּנֵרָצֹוי רַחַא רַהְרהְל ןיִאְו ןוא , ופולחו ףא וְכִי םָלְכ ןח | : םָלֹעְל םֶיִקְו יַח אּוח יִּכ ּונעַָ {  רַחַי םָלְּכ םָאָרְּב אוה יִּכ |.  םָלֶבָל םָדוק הָיָה רֶשֲאַּב לחק
 םַײמ םיִלא ףינִמ || 7מ8 םנ ןיא אֵרְוַּּכ ןֵה לש \ | םויח םומ ּוליִחְי א ןוח | } תֹורָמּו תֹוּתִעְו תֹורָזְנ ׁשֹלָׁשְו ; ולבְלַכְי אל םִיַמָׂש ףט] | | < תודנ תעשו תֹמִּנ עבֶשְו א . ָךּוליִכְי אל תֹוצָרֲאָה לָּכ להק | , םיִלּולכ רָשָעַּב םיִעָדַמַהְ והָשעָל הֶׂשֲעס הָטְ אן = | . םיִלַכְׂשִנַהְו םיִאְרְנַה לָּכ לחש . אוה 55 רֵצֹוי ףֶרַבל הָּתִא ןוח | : בֶצְקִנ לָכְלּו ןוא לֶכְו ןיִמְל אֹלְו

 ט"ע שוריפ
 גּוא " ,ןָערָעדנַא ןַײא טוהט רֶע סָאװ ₪

 ; םהָיא טוהט רֶערָערנַא ןַײא סָאװ
 םיִרּועְׁש לרע ןֶעּביז ןַיא נּוא תֹייִמַּכ עַבָׁשְו

 נוא ,טלַײטֶעגנַײא ןֶעכַאז ּוד ןֶערָעו
 יד גוא! , ןֶעגנודנָעוו לרָע סקָעז ןָעּבָאה
 , ףץטנוא נּוא ןָעביוא נּוא ןָעטמְז רָעָיּפ
 ןערנ , ןָעגְילְיהְטבֶא ַײלרֶעַײרד ןֶעּבָאה נּוא
 ּוד ןופ םליהטָקגפָא זיא ףאז עבילטיא
 ןֶענָעז סָאװ גוא רָעהָירּפ ןֶענֶעז סָאװ ןָעכַאז
 ןֶענֶעז סָאװ יד ןּופ ףיוא נּוא רֶעטֶעּפש
 סָאר) ןָעטַײצ ַײלרָעַײרד  נּוא , ןרֶעטצִוא
 יד נּוא ץגָידנעמוק יד נּוא טַײצ ָענֶעזֶעווָעג
 סָאט ַײלרָעַײרד נּוא ,טַײצ ַעגוטצוא
 ןֶעלַײא נּוא םָאמ ענָעקּורט נּוא םָאמ ָעסַאנו
 זיא רֶעֹפֶעׁשַאֹּב םָעֹר ןִיא ןּונ ןב ,!סָאמ
 יז טָאה רֶע ןֶעד ,ָעלַא יד ןּופ םנמא טִינ

 : ןֶעפַאשֶעּב רֶעדנַאנַא טימ ָעלַא
 טענַאיװורַאּפ ןֶערָעוו ןֶעלֶעוו ָעלַא וכי םֶלְּכ

 ףיוא ןֶערָעװ יוז טלִיסקֶעוװרַאפ ףיוא
 טָאג ּוד רֶעּבֶא הֶּתִאָו , ןַײגרַאפ גוא ןֶערָאלרַאפ
 רֶעּבִיא ןֶעמִילַא טסָעװ גוא ןַײמש טסּבַײלּב
 .דנַאטש נוא גָירֶעּבֶעל טסיב וד ןָעד ןֶעֹּבָעל

 { טַיײקנַיּבַײא רֶעֹד גוא גָיטּפַאה

 .ישש םויל
 ןופ רֶעמרּופ ןוא ןַײלַא טסִיּב וד דרב? הָּתַא

 ןֶעכַײלג טִינ ףיז ןֶעק גוא גנידסלַא

 סָאר
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 םִיַמ ּוסָנְו ץֶרֶא הָשָעְר לחק
 : םִיַמָּׁשַה ןִמ (םִיַמ) ופנו

 , םימשה ףֶדֵבְל הָמֹונ ןומ

 : םימה לַע ץֶרָאָה עקנר

 / | ךֶדֵבָל ךֵצִפָח לַּכ ַתיִׂשֲע להק

 ; :  ָףְדנָנּכ רֶזע ּתְכַרְצִ אלו

 / הרס ומ ןיִא רַעֹוס ןומ

 ףֶרָיֵמּו ממ לכה
 . -  ךּמַעְדְו הָּתַע ןֵּכ זָא הֵחֹכְּכ לה

 : ְךָּתָא ֶרֹובְּכ לב םִלֹועְלּו
 . ְתְעַנְי אלו ָּתְפַעַו אלו ןוא
 : ָתְלַמְע אל ְּתְכאַלְמִב יִּכ ==
 . ףיֶרּוצְי לכ ףֶרָבְדב יִּכ להק

 : ךיֶרָכֲאַמְּב ךֶצֶפָה הָׂשֲעַמּו

 . ֹוּתְרַהָמ אלו ֹוּתְרַחַא אלו ןוח

 : וּתִעְּב הָפָי ֹותיִׂשֲע לֹּ
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 : ִתְׁשַרָח לפ הָמּואְמ יִלְּבִמ להק

 : ּתְלַַּ לכ יל לפה תֶאְו
 : / 'תרָי לפה דיס אל דעו ןוח

 1 תיִלָּת לֹּכ ְךֲחּור ןֹוצְרִּב

 . תואשונ ֹּכ תֶא םָלֹוע תועֹורְז להק

 ; תֹואְלָנ םָניִאְו ףוס דַעְו ׁשאֹרֵמ
 הֶׁשְקּוה רֶבָד אל ְךיֶניֵעְּב ןוח

 הָשע חור רֶבָר לָּכ ףנוצר

 . ָתיִמַד אל ֶתְלּועְפִל להק

 : תיִוָׂש אל ראות לָּכ לֶא

 : הֶכאָלְמ ְךְּתְכאַלְַל הָמְדָק אלו ןוח
 3 הָכְרֶע לפה איה ךֶתָמְבֶח

 . ּורֲחֲאְו ומְדק אל ְךנֹוצְרָל להק

 :+ ּורָסָחְו ּופָסֹונ א ְךיצָפֲח לַעְו

 תְְכָש אל צפָ למ ןוח
 : ָתְרַסֲח אל דֶחֶא רֶבֶדְו

 ט"ע שוריפ
 עלא לָּכ , רֶעקרֶעוװ םענַײז ּוצ קרו סָאד
 גוא ןֶעטסָעמַאּב טִינ ףיד ןֶענֶעק ןָעררֶע יד
 ; ןֶעדַײלרֶעד טינ ףיד ןֶענֶעק ןֶעלמִיה יד ףווא
 לָעמִיה יד רֶעד ןַײלַא טסִיּב וד רב? הָמֹוג

 םײרּפשסיוא דרָע יד רעד טנַאּפשסיוא
 ןַײר עלא טסָאה וד ָחיִׂשָע , רֶעסַאװ יד ףיוא
 ריד ַײּב טסָאה נוא טכַאמֶעג ןַולַא רָענַאצ

 ; טכיֹורּבֶעג ףליה ןַײק

 .רַאפ רֶענהָעלרֶעטנּוא ןַײק זיא םֶע ןיִא דַעֹוס
 םָע טנהֶעל רֶעטְנּוא ךַיד רֶעד ןֶעדנַאה

 יוו ףַײלג ְךֲחִֹּּכ ,דנַאה רֶענַײד ןּופ םלַא זיא

 ןַײר זיא יֹוזַא לָאמטסנָעד רַאװ טפארק ןַײד
 גיּבװא נוא םצָעי טפֶעגּונרַאפ ןייד נוא טפַארק

 : ריד וב טַײקכִילרָעה ץנַײד ָעלַא ןוא
 םַאמ נוא דעימ טִינ טסיב נוא ָּתְפְֹנ אֹלְ

 קרָעוו ץגייד ןָא טסָאה ּוד ןָעד ןֶעזֶעוועג
 :עג ץנַײר עלא ןָער יפ ,טִייּברַאָעג טשונ
 טרָאװ ןייד ףרוד ןָעמּוקָעג ןֶענֶעז עטמרופ
 ןַײד ףרוד גנּורָעגַאּב נייד קרָעװ סָאד נא

 : גָאז
 נוא טָעּפש ּוצ טיג טסָאה ּוד נוא ֹוּתְרִמַא אלו

 טסָאה ּוד טכַאמֶעג דנִיוושֶעג ּוצ 5 |
 ָּך 9 (ט"ע רווהמ)

 טִימילְּנִט ,טכַאמִיג טייצ רֶענַײז נוא שפוה םלַא
 רָענַײק טימ נּוא טֶעַײנַאּב םָעלַא וטסָאה טשינ

 : טקרִיוועג סלַא ּוטסָאה אז
 יוו טסָעּפדנּורגֶעג םלַא טסָאה ּוד א? רַעְו

 םָעד טימ זיא ןֶעזָעוועג טסָעפדנורנ ןַײק
 ָץגנָא םלַא וטסָאה שָרוקַה ַחּור ןַײד ןֶעלָיוװ
 ה"בקה ןופ סמּורָא ָעגְיּבייֵא יד תֹועֹורְו ,ןֶעגנָאה
 טלעוו רעד גנַאפנָא ןופ םלא ןֶעגָארט יד

 : רעִימ טינ ןֶענֶעז דנָע וצ זִיּב
 ףאז ןַײק זיא ןָעגיוא ץנייד גוא אל ףיֶניֵעְּב

 ןֶעלִיװ ןייר סָאװ ןֶעכַאז עלא רהָעווש
 טסיּב ור ּףֶהֶלֶעְפִל , ּוטסּוהט סָאד וצ רֶעֹד זיא
 ַײלרָענַײק ּוצ קרָעװ ענייר ּוצ ףוילנ טיג

 : ןָעכִילגֶעג טִינ וטסיּב טלַאטשָעג
 ןַײק זיא קרָעװ ָענַײר רַאפ נּוא הָמְדִּמ אל

 טווהגולק ןייד ןָעווָעג רֶעהָירֿפ קרֶעו
 ןָעְנָעז וז ּףְנֹוצְרִל , טנָעררֶאָעג םלַא סָאד טָאה
 ןָעמּוקָעג רֶעטֶעּפש טָינ נּוא רֶעהְירּפ םִינ
 טיג רֶעט טִיג ןֶענָעז וא ןֶעלַיוװ םָענַײד ראפ
 {רַאװ רֶע גַאּב ןַײד יוו סָעלַא ןֶערָאװֶעג רָענְנמ
 סלַא ןופ ןֶעסֶעגרַאּפ טָינ טסָאה ּוד ּצְפָמ לָּכִמ

 ןַײק םִינ טסָאה נוא טסרֶענַאּב וד סָאװ
 עטלוצנַײא
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 5 95 יִתְּב הֶׂשֲעַּת הֶוְקִמּו ןֹועָמ ןוח | , ּתִַרָעֶה אלו תרטחה אל להק

 . ל רֶׁשֲאַּ לה יִכְרצ : 'ָתלַעַפ אל םָּב קֶר רָבָרְו
 : םיִנושאְָרַה םיִמָי השש להק | < םֶביֵעְתִה יִמּו חשה הָּתַא ןוח

 1 םיָנֹורֲחַאְל םָתֹוניִכֲה זָא ְּ םב אָצְמִנ אל רֶבָד ץֶמָׁשְו

 4 הָמְלֹׁשַּב רוא ָיִטָע זָא ןח | , םָתיִׂשֲע הָמְכָחְּב ָתֹוליִחֲה לש

 תְלַרְג ךאמ ריי לָּכ םֶרָמ להק . םִיוׂשֲע תיִרֲחַא רעו תישארמ ןוא

 , ָּתְלַַגְַ דאָמ 55 רַחַאְו םִיּואְר בֹוטְו רֶׁשֹייִבּו תֶמָאָּב

 , ׁשֵבֹול רה רוה שובל ןיִאְּב זָא ןוח | י / יי יִשַעַמְּב תְמְדְקַה להק
 : ׁשֵבָל תּואָג גרוא אל דַע : ףיִדְסֲחַו ךיָסֲחַר בור

 .  הָמֹוע ליִעְמַכְו הָמְלַׁשַּכ רוא להק | , ףיִרָפֲחַו ףיִמֲחַר יִּכ ןוח
 : הָטוע הָעיִריַּכ םיִמָשְו : ףיֶרְכַע לַע םֶלֹועַמ אלה .

 , םיִכָרְד םיִרֹואְל םָב תיִׂשָע ןח | * לֵּכְלַבְל ןבּוה יַח לָּכ אל רַעְו הק

 : םיִכָלַהְמ תַחַנְּב בוש אּוצְרְ 1 .לכוא ןֵּתִּת לכוא נפל

 ט"ע שוריפ =
 טסָאה וד א? ,טרֶענִימֶעג ךאז ץטליצנייא
 ןופנ טרָקמרַאפ טִינ גּוא טרָענימרַאפ טַינ
 [טלָעוו רֶעד ּוצ ןֶעכיֹורּבֶעג יוז סָאװ םָעלַא

 : טכַארּבֶעג ךַאז ץרהָעל ןַײק טָינ גּוא
 טָעוו רֶעוו נוא ַײז טסמִירַאּב ּוד םֵחְּנִׁשְת הֶּתַא

 ןייק ףיֹוא נּוא ןֶעגִידרִיו םהָיא ראפ
 . ןָעְנּופָעג טבִינ טרָעוו ַײז ףיוא רַײר ךָאנ
 . טסָאה נּוא ןֶעּביֹוהעגנָא טסָאה ּוד ָתֹוליִחְמ
 דנַאטשרַאפ טימ נוא טכַאמָעג טַײהגּולק טִימ

 : טרֶעדנֶעָעג יוז ּוטסָאה טפָעגונ רַאפ נּוא
 ץטצעל סָאד נּוא זָיּב גנַאּפנָא ןופ ד תישארמ

 טַײהרָאװ טִימ נּוא טכַאמָעג ַײז ןֶענָעז
 =ַעג טִימ נּוא טייקגיטרַאפטכער טיט נוא
 סלַא רֶעהרַאפ טסִיּב ּוד ָּתְמדְקַה , טייהנִילעּפ
 ליפ ןַײד טִימ דנָעה ענייד ןּופ קרָעװ ענַײד

 : רָאנָעג נוא טַײקגִיצרַאהמִירַאּב
 נּוא טויקגיצרַאהמַירַאּב ענַײד ןעֶד ףיִּפִחֹנ יִּכ

 רַעּביִא גיּבייַא ןופ ןֶענֶעז יד דָאנָעג ןַײר
 =ץֹּבָעַל ןַײק א רֶעדייַא ד ,טכָענק ענײד
 יד ןיוש זיִא יֹוזַא ןָעפַאשַאּב רַאװ רֶענִיד
 ָענַײז ָאד רַאװ רֶעסֶע רֶעֹד רֶעדייַא ָאד ָעזַײַּמש

 : זיִא ןֶערנּופָעג עזייּפש
 לֶעמִיה ןַײא טכַאמָעג טסָאה נּוא הָוְקַמּו ןֹועָמּו

 ָעלַא םּוא סָאװ סָאד גנולמַאזרַאפ נּוא
 ָעֹלַא להָאמ ּוצ סלַא סָאד ןָעלִיװ ןָעשטנֶעַמ

 8 2 (מ"ע רווחמ) |

 יר תֶׁשֹלִׁש ,ןַײז ןענירער שינעפרָעדַאּב ערהייא
 רֶעד ׁשִינעפֶעשַאּב ןופ געט יירד ץטשרע
 =עגנָא להָאמ עגיּבלָעו סָאר ּוטסָאה טלָעוו

 יד נוא ָאד יד ץגיבלעז יד רַאפ וז טירּב
 1 ֶע

 { טסָאה ןֶעפַאשַאּב גָעט ָעטצֶעל יירד
 להָאמ עגיּבלעז סָאד יד טסָאה ּוד ָתיִׂשָע זָא

 טימ םלַא ףיילג טכיל טימ טנַײרקעג
 ןייַא רַאפ טבִיל ןופ ליטנַאמ ןייֵא דַײלק א
 שיינָעּפֶעשַאּב יילרָענייק רֶערייַא םֶרָטְּב .דוולק
 גוא טרָקפכַאְעג רָעַיז ּוטסרָעוו רַאװ ךָאנ
 =עג רָעוז ּוטסִיּב ׁשִינֶעפֶעשַאּב יד עלַא ךָאנ

 : ןֶערָאװֶעג טרָעּפכַא
 ןַײק ךָאנ ָאד להָאמ ָעגְיּבלֶעז סָאר ןיִאְּב ןָא

 ַּאּב רֶע רַאװ ןָעדנַאהרַאפ רַאוו דפלק
 הָאנ ָאד טכַארּפ נּוא טייהנויש טימ טָעדִיילק
 צלָאמש טיימ טָעדִיײלקַאּב רֶע רַאוו קרָעוו ןַײק

 טכיל טימ טנִיירקֶעג רַאװ סֶע רוא ,טַײה
 לֶעמִיה יד נּוא דולק ןייא טימ םלַא ףיילג

 :גנַאהמוא ןייֵא יו םלַא טנַאפשענ רֶע טָאה
 טכַאמָעג לֶָעמִיה יד ןַיא טסָאה ּוד םֶּב ָתיִׂשָע

 עדנעפיול יד ריפ ןָעגָעוו ָעגוטכִיל
 ור לרה ,טכַאזעּב ןַײג ןֶעלָאז וז סָאר טכיל
 רָעסַאװ יד ןֶעשִיוװצ טָעדַײשעג רעטנוא טסָאה
 ֿגנוטַײרּפשרַאפ יד ןופ ןֶענַאּפשֶעג םָאד טִימ

 : לֶעמִיה ןופ
 תונוזמ
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 .  םיִהֹלֲא תַמְכָח ֹוּבְרִקְּב ָּתְמַׂש להק | : םִיַמָל םִיָמ ןיֵּב ַּתָּלַרְבִה לש
 ג םיִהלֶא םֶלָצְ ב ל ּתְרַצִי : םִיָמָּשַה עיִקְר תַחיִתְמְּב

 : הָמָרֶא יֵנְּ 5ַע ְתְעַנְמ א5 ןוח | , םִיָמ "ץרשל תֹונֹועְמ תֹונֹוזְמ מ
 4 הָמְכָחּב םֶלֶכְו םֶדָא יֵכְרֶצ : | םיָמָשַה עיקר יֵנְּפ לַע ףפועי ףֹועְו

 . ּולְדִנְו ּוּבָר דאָמ היָׂשֲעַמ חק | . | הָמְדַא הָשְבַל ריִצָחְו בָשָע להק
 3 ֹלְלַהְי םָלְּכ יי ָמָׂשְו : הַמָהְּ לכל הָיַחְל לָכֲאַמ

 ףיָשֲעמ דאְמ ול ובב ןוח | ל ָּתְעָמִנ ֵג ןָמְש | ןָּ ורק ןוה
 ךיֶׂשֲעַמ לכ ַײ ודי : תיִׂשָע רֶׁשֲא דעה לֶא

 . ףנעַמל ָּתְלַעַּפ 5 להק | + ל תיִׂשָע "דג רָזְע להק
 3 ףינינק לכ ףרובכלו :  ול רַסְחָי רֶׁשֲא ורוסחמ "ד

 : הֶּתַּת ודב ךישעמ לָכ ןוה
 .תבשה םויל : תֶּתַׁש לֹּכַה ויָלְנִב תַחַתְו

 : ָּתְחַנ יִעיִבְׁשַה םֹויּב זָא ןוח | . ןאֹצְו רַקָּב םֶהֵמ תֹולֲעַהְל להק
 1 ָתְרַּב ןֵּכ לע תֶּבַׁשַה םֹו : ןוצָרְל לע הֵחַּנְזִמ יע

 .  הָכּורֲע הָּלִהְּת לעופ לָּכ לַעְו לח | תֵרֶׁשְל תֶנֹותְּכ ו5 ָתיִׂשָע ות
 4 הָבּוכְרָבְי תַע לָכּב ףיֶריִסֲה : | תֶרֶאְפַתְלּו ׁשֶדֹוק תַרְרַהְל

 ט"ע שוריפ
 ןַײז לָאז גנוניואוו נוא זייפש תֹונֹועְמ תֹונֹוזמ |

 יד גנומדִיו סָאד רַאפ רָעסַאװ יד
 סָאד רַאפ ןַײז לָאז לָעמַיה יד נּוא רֶעסַאװ
 ?םיֹוא םָעד רֶעטנּוא טּבָעווש ָאד סָאד לֶעגָילּפ

 םָעדַײלקַאּב ףיז טָאה ררֶע יד בֶׂשִצ ,גנּוטַײרּפש |
 ןָעסָע ןייֵא רַאװ סָאד זָארג נּוא טיורק טימ

 : היפ עלא ריפ גּוא תויח יד ריפ זויפש
 ּוטסָאה לָעקניוו ןֶעטֶעפ ןַײא נוא ןֵּב ןֶרְקְּב

 םער ראפ טצנַאלפֶעג ןָעטרָאג ןַײא
 ּוד רש ,טסָאה ןָעּפַאשַאּב ּוד סָאד ןֶעשטנֶעמ
 ןַײא ראפ יורפ ןַײא טכַאמָעג םהיא טסָאה
 + םהָיא יז סָאד ןַײז לָאז םהָיא ַײּב סָאד ףליה
 םִיא סָאװ ְךיֹורּבֶעג ןַײז ןּוהט ןָעמּונעג לָאז

 : דרָיוו ןִיכיֹורּבֶעג
 ןַײז ןיִא ּוטסָאה קרָעוו ָענַײד ָעלַא יש לָפ

 רעטנּוא סלַא טסָאה נּוא ןֶעֹּבֶעגֶעג דנַאה
 שּוש ןַײז רֶעטנּוא טסַײה סָאד) םִיּפ ָענַײז
 רעדניר ןֶעגנֶע רֹּבּוצפיֹוא םיִא תֹולֲעבְל ,ןּוהשֶעג
 ןָעלָאז לומש רֶעּפּפָא ןייד ףיוא ףָאש וא

 : ןָעלַיוװ ּוצ רָיִד ןַײגפיֹוא ַײז
 יָענ רמָעה ןַײא םהָיא טסָאה ּוד ול ָתיִׂשָע |

 ןיוא רַאפ ןהּכ ןַײא יו םלַא טכַאמ
 8 (8"ע רווהמ)

 עיש ןייא רַאפ גוא טייקניליוה רֶעד טכַארּפ
 טסָאה ּוד ָּתְמֹׂש , ןָעניד ּוצ ןֶענִירעד םּוא טַײה
 ּור ןֶעד ס'טָאג טיוהגולק יד ןּוהטֶעג םּוא ןָא
 ןֶעבִילטֶע ג םָעֹד נּוא טמעֶרּופָעג םהָיֹא טסָאה

 : םָערּוּפ

 +ר ןופ ןֶעטְימרַאפ טִינ טסָאה ּוד ָּהִנְמ אל
 גּוא ׁשִינֶעּפרֶערַאּב םנָעשטנָעמ סָעלַא ררֶע

 קרָעוו ץנַײד ףישלמ , טווהגולק טימ םֶעלַא
 טיט לֵא נּוא םיירנ נוא ליפ רֶעַײז ןֶענֶעֹז

 : ןעמָאנ ןַײד ןֶעּביֹול לָאמ ןייֵא

 םיירג נוא לפ רֶעַײז ןָענָעז ַײז ולו וּבב
 ןֶעּביֹול קרָעוו ענייד ָעלַא קרָעוו ענַײד

 טקרָעוועג ּוטסָאה גנידסלַא לָּכ ,טָאג ךִיד
 רָענַײד ּוצ םּוא ןָעלִיוװ םֶענַײד םּוא
 3 שונָעפְעשַאּב ָץנַײר עלא ןָעלַיװ ןֶערהָע

 | 5 ,תבשה םויל
 וא וטסָאה להָאמ עגְיּבלָעז םָא פייג זָא

 םּורָעד נּוא טהּורָעג גָאט ןֶעטֶעּבִיז םָעֹד
 גּוא לע) ,שטנֶעּבֶעג הֶּבַׁש גָאט םָעֹר ּוטסָאה
 ףיד טנידרָאָעג זיא קרָעוו םָעכַילטַיא ףיֹוא

{: 
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 םֶלְּכ רֵצֹוי ָ!! ָךּורְּב ןוח
 : םֶּלֹוע ְךֶלֶמּו םִָײַח םיהֹלֲא

 : ףיִדָבֲע לע םָלֹועַמ יִּכ לחפ
 . ףירסחו ףימחר בור

 , ָתוליִחַה םִיַרְצִמְבּו ןח

 תיִלֲעַנ דאמ יִּכ ,ַעיִדֹוהְל

 . םֶהָּבי ְךְתֹוׂשֲעַּב םיִהֹלֲא לכ לע לחש

 1 םֶהיֵהֹלאַבּו ,םיִלֹורְג םיִּמַפְׁש
 . ּואָר ףֶמֵע ףּוס םִי ףעְקְבִּב ןוח

 - ּואְרַיַג הָלֹודְנַה דִי

 , ְךֶל תוׂשֲעַל ףֶמַע ַּתְנַהָנ להק

 :  ךֶלֶדֶג תואְרַהְל . תֶרֶאְפִּ םש
 : = םיִמָּׁשַה ןִמ םֶמָע 'ָּתְרַּכַדְו ןומ

 : | םִיָמ ּופְטָנ םיִבָעָה םַגְו

 : רֵּבְרִמַּ םֶּתְבָל ַתְעַדָי להק

 |י רבע אל שיא הָיצ ץֶרָאּ

 תבשה םויל דוחיה ריש
 םימש ןגֶד ּךְמִעָל הֶּתַת ןוח

 םִיָמ רּוצְמּו רַאְׁש רֶפֶעָכְו |
 םיִּבַר םִיֹוג שָרְַָת להק

 1 םיִמּואְל למעו םֶצְרֶא ושריי
 : תֹור ותְו םיִקָח ורמש רּובֲעַּ ןוה

 1 תורוהמ תֹורְמֲא יי תֹורְמֶא

 . ןָמֵׂש הָעְרַמְּב ּונְרֵעְתִיְ להק
 : ןמש יֵנְלֹּפ רצ שיִמָלַחְמּ

 . ףשרק ריִע ּונָּב םֶחּונְּב ןוח
 . ְּךָשְרְקִמ תיֵּב ּורָאָפיו

 : ָךֶרֹואְל בֵׁשֲא הפ רֶמאֹּתַנ להק
 : ְךֶרֶבֲא ְךֵרָּב ּהָריִצ . םיִמָי

 . קרצ יִחְבִז וחי םָׁש יב ןוח
 : קֶרֶצ וׁשְּבלִי ךֶגֲהּכ ףַא

 : ּורֵמַזי תֹומיִעְנ יִוֵלַה תיֵבּו לחק
 : ּריִׁשֵי ףא ּועַעֹורְתִי ל

 יש שישי יש שיש יי שש ו יי וי "ל"ד

 מ"ע שוריפ
 ףיר ןֶעּביֹול עמורפ ץנייד נוא ןֶעּביֹול ּוצ

 : טַײצ ָעלַא

 רֶעּפֶעשַאּב רֶער טָאג ןיִא טּביֹולעג יו ףּורָּב
 רֶעגְירֶעּבֶעל ןייֵא טסיּב ּוד םָעַלַא ןופ

 ןּופ ןֶעד יִּכ , גיניק רֶעגַיּבייַא ןייֵא נוא טָאג
 ץלהִיּפ יד טכָענק ץנַײד ףוא ןֶענֶעז גָיּביֵא

 : רָאנָעג ענייד נּוא טַײקגִיצרַאהמִירַאּב

 נָא וטסָאה םִיִרְצִמ ןיִא נּוא תֹוליִחַה םִיַרְצָמְבּו
 סָאר ןָעסִיװ ןֶעזָאל ּוצ ןֶעּביֹוהְעג

 סָאד לע ,טסִיּב טּביולעג ָעטסכֶעה רֶעְוַז יד
 טכִירֶעג ץסיירג ּוטסָאה רֶעטָעג ָץלַא רֶעּביִא

 : רֶעטֶעגּפָא ָערהיִא ןָא נּוא ַײז ןָא ןוהטָעג

 ףּוס םַי םָעד טסָאה ּוד ןָעוו ףּופ םִי ָךֵעְקֶבְּב |

 יָעג קלָאפ ןַײר ןֶעּבָאה ןעטלַאּפשֶעג
 ןֶעטכרָאפ גּוא ץנייד טכַאמ עסיֹורג יד ןֶעהָעז

 = קלָאפ ןַײד טרהִיּפָעג טסָאה ּוד נג , ףַיז
 ןייֵא נּוא ןֶעמָאנ ןייא ןֶעכַאמ ּוצ ריד םוא

 : טויקרָעפכַא ןַײר ןָעזמוו ּוצ םהיא טייהנויש

 םָעֹד ןופ לז טָּימ טסָאה נּוא םֶמֵע ּתְרַּכְדְו

 יד ףיוא נּוא םֶערֶעגּפָארַא לָעמָיה

 טסָאה ּוד ָּפְעבָי , רָעסַאװ ןָעפַירט ןֶעקלָאװ

 יינעטסווו רֶעד גוא גנַאג רֶעַײז טימ םגְָקֶעגִ 42

 10 2 (טלע רוזחמ)

 שטנעמ ןַײק סָאד רנַאל ןָעקּורט ןייַא גּוא
 : רהיִא נּוא ןֶערָאפֶעג ףרוד טִינ זיא

 ןֶעּבֶעגֶעג קלָאּפ םָענַײר טסָאה ורד סל הממ
 יֹזַא שללפ נוא לָעמַיה סָאד ןֶערָאק

 םָעד םיֹוא רֶעסַאװ נּוא בייטש יוו םלַא ליפ
 טסּבַײרטרַאפ ּוד שֶרְנִּת , ןעזלעפ ןעקראטש
 דנַאל רהיִא ןֶעּברַא וז סָאד רֶעקלֶעַפ להיפ

 : ןָעכַײרגיניק רעד קרָעוו סָאד נוא

 ןֶעטלַאה ןֶעלָאז ַײז סָאד םּורָעד ּורְמְׁשִי רּונֲעַּכ
 גנונרעל יד גּוא ָעצֶעזֶעג יד ןעטיה נוא

 גוא ּוגְדַעְתִינ ,גָאז ענייד טצֶעי גָאז םיטָאג
 ץטָעפ ןייֵא גוא ןֶעניטפֶענֶעַז ךיז ןֶערָאװ ַײז
 ןָעלֶעוו ןֶעזלֶעפ עקרַאטש רֶער םיֹוא נּוא רצו

 { לייַא טימ ןֶעכַײט ןֶענִיר

 ןַײר ַײז ןֶעיֹוּב ןֶעּור רֶעַײז ןיא ּויָּב םֶחּונְּב
 ןֶערַיצ נּוא םִיַלָׁשּורְו טָאטש ָעגִילַײה

 רָיה טסגָאז ור גוא רָמאֹּהנ ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןַײר
 ריִא ןָעטַײצ ָעגנַאל ףיֹוא ןֶעניֹואוו ףיִא ליוו

 :ןעשטנָעּב ףָעלכַײר ךיִא לָעוו ןַײּפש

 ָץטכֶער ןֶעטכֶעש יוז ןֶע לָאז ןֶעטרָאד ןֶער םֶׁש יִּכ
 'ַאְּב ןֶעלָאז םיִנֲהֹּכ ענַײר ףיוא גנוטכָעש |
 נּוא תיִבּג ,טויקניטכערענ טימ ןערעוו טעדונלק

 סָאד



 םויל דוחיה ריש

 ו יַאְרִיְו לֵאָרְׂשִי תיִּב ןוח
 יי ְךֶמֶׁש ּודֹויָו ּודְּבכִי
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 . םיִנֹוׁשאֵרָל דֹאָמ ָתֹוביִטה להק
 : םינֹרֲחַאָל םַנ ביִּטָת ּ

 . ּוניֵלָע אָנ שיִשָּמ יו ןוח
 0 ּוניֵתֹובֲא לע ָתְׂשִׂש רֶׁשֲאַּב

 : ביִטָהְלּ תֹוּבְרַהְל ּונֲתֹוא לחק

 , בימת יִּכ םֶלועְל ֶל הָרונְ

 : הָרֵהְמ ףְריִע הָנְבִּת ו ןוח
 : אָרקִנ ךֶמֶׁש ָהיֶלָע יִּכ

 : חַּב ַחיֵמְצַּת דַוָד ןֶרֵקְו להק

 : הַּבְרִקְּב יי יי םָלֹועְל וּכְׁשִתְ

 : הָחֶּבְוַנ הָמְׁש קֶרֶצ יֵחְבִו ןוח
 : ּוָחְנִמ בַרָעָמ םָדָק יפיכ]

 יי יי "ראי. יע יררשירעעיה ער ייאי ריר ריעל רשי רשי רשע

 97 ןכ תנשה

 8 ְךיֶנָּפ רואָּב ףמע תֶא ְךֵרָבּו להק

 ג נוצר תושעל םיִצַפָח יִּכ

 : ּנֲצְפֶה הֶׂשֲעַּת ָףְנֹוצְרִבּו ןוח
 ט ּונְלְּכ ְףֶמֵע אָנ טָּבַה

 . חָלּוגְס םעל ףֶל תויהל ּונָּתְרחְּב לתק

 1 הָלָמ ֶתָכְרִב מע לַעְו

 : ךָתֶלֶהְּת רֵּפַסְנ דיִמָתְו ןוח
 1 ָףָתְרַאְפִּת םֵׁשְל לֵלֵהְנּו

 : רובי ףמע ְףֶתֶכְרְּבִמּו להק

 4 ְךְרֹוכְמ ְךֵרָבְּת רֶׁשֲא לַּכ תֶא יִּכ

 . יֵאְרֹוּב הֶלְלַהַא יִדֹועְּב יִנֲאַו ןוח
 ג יִאָבְצ יִמָי לָּכ הָכָכָרָכֲאַו

 : םָלֹועְל ְךֶרֹובְמ יי םֵׁש יִהְי הק
 1 םָלֹועָה דַעְ 'םלועַה ןַמ

 ==, אש טאש ראבערט ערי

 ט"ע שוריפ
 עג ךילּגיל ןָעלָאז ינל .דנוזָעג:זויה סָאד
 :ןֶעגניז ףייא גּוא רָיִד רַאפ ןֶעלַאש ןֶעלָעוו ַײז
 יד גוא לֵאָרְׂשִי דנָיזעגצייה סָאד לאנשי תיֵּב

 ןעקנאר גּוא ןֶערהֶע יד ָעגיטכרָאפ ם'טָאג
 ץטשרֶע יד טסָאה ּוד תֹוביִטֲה ,טָאג ןָעמָאנ ןַײר
 ס'טונ ףיוא וטסלָאז יֹוזַא ןוהטעג ם'טּוג רָעוז

 : עטסנִיטֶעּפש יד ןוהט
 ןופ ןעצרפ ךָאד ףיד לז טָאג ךיוא ׂשיִׂשָּת ו

 טוירפעג ףיד יד יו סֶעלַא ןֶעגָעווט'רֶעזנּוא
 וצ ּונְתֹוא ,ןָערָעטלָע ערָעזנוא רֶעּביִא טסָאה
 נּוא זנוא ןָעגיטיגאּב ּוצ נּוא זנּוא ןֶעֹרהַעמ
 ןעקנאר גיּבייַא ןָעמָאנ םָענַײד ןֶעלֶעוו רימ

 : ןֶעגִיטִינַאּב זנּוא טסָעוו ּוד סלַא
 ןֶעד ףינ טָאטש ןַײצ ךָאד יֹוּב טָאג הָנְבִּת ָ/

 גוא ןֶנְו ,ןֶעפּורֶעג ןָעמָאנ ןַײר ךָאנ זיא יז
 דנַאל רהיִא ןיא ּוטסלָאז דִוָד טּפַאשרֶעה יד
 רהיִא ןיִא טסלָאז טָאג ּוד גוא ןֶעצָארּפשפיוא

 : ןענילאוו גיּבייִא ףיוא
 ןָעְטכָעש רַימ ןֶעלָעװ ןָעטרָאד ןיא קַדָצ יֵחְבִז

 יד נוא םייקגיטכערָעג רֶעד רֶעפּפָא
 סלַא ןֶערֶעוו טסיזָעג רֶעדַיװ לָאז ןעטנעזורפ

 9 (8"ע רווחפו

 ישטנָעּב גוא דרכי ,ןָעטַײצ עגירָאפ יד וו
 הָניִכְׁש רָענַײר טכיל סָאד טימ קלָאּפ ןַײד

 : ןוהט ּוצ ןֶעלַיװ ןַײד ןֶערֶעגַאּב יוז ןֶעֹד
 מסלָאז ןֶעלַיוװ םָענַײד ךרוד נוא הֶׂשֲעַּת ָךְנֹוצְרַבּו

 ףָאד הָעז גנּורֶעגַאּב רֶעזנּוא ןּוהט ּוד
 ּוד ּונְָּרַחְּב , קלָאפ ןַײר ןֶענֶעז ָעלַא רימ סָאד
 ןַײז וצ רָיד רַאפ טלייוורעדסיוא זנּוא טסָאה

 ןָעגָעו ןַײר גוא קלָאפ ָעטּבִילֶעג ןייֵא ראפ
 : גַיּבייַא קלָאפ ןַײר ףיֹוא זיִא

 רעד גָידנָעטש ןָעלָעוו רומ נּוא רֹּפמְנ דיִמָתְו
 ןָעּביול ןֶעלֶעוו גוא ּביֹול ןַײד ןָעלַײצ

 ןופ גוא ףֶתֶנְרִּבּנ , ןָעמָאנ ןֶעגיטכַארּפ ןַײר
 ןֶערָעוו טנֶעגֶעזֶע ג קלָאּפ ןייד לָאז ןֶעגָעז ןֶעגַײר
 רָע זיִא טסנִיגָעז וד סָאד ןָעכָילטיִא ןָעד

 : טנֶעגֶעזֶעג
 טצֶעי ּבָעל ףיא לַײװ ָךיִא גוא יִדעְּב יִנֲאַנ

 ןֶעּביֹול רֶעפֲעשַאּב ןַײמ ָךיִא לָעוו ָאד
 םָענַײמ ןּופ גָעט יד ָעלַא ןֶעּביֹול ךיד לָעוו נּוא
 ןַײז לָאז ס'טָאג ןָעמָאנ רָעֹר יפו ,ןֶעּבֶעל
 ב גיֹבייֵא ןופ טייקגיבייַא רֶעד נוא טּביֹולֶענ

 : טִיקנַיּבײַא רָעד גוא
 םותככ 11
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 ורמאינ רַמֲאָנְו :איִה ּהיָל יִד אָּתְרּובְנ אָתָמִכָח "יד אמל דַעְו .אֵמָלֲע מ
 ּומּוק הֶיְחַתַּפ הָיְנַבְׂש הָיַרוה הָיְבַרָש הָיְנְַׁשֲח "נב לֵאיִמְדַקְו עושי םְִוְלַה
 םַמורמּו "ףָּובְּב םש ּוכְרָביו םָלֹועֲה רַעְו םָלֹועָה א ןִמ כי יי תֶא ּוכְרַּב
 םָלֹועָה דַעְו םָלֹועָה ןמ לארי יִתְלֶא 2 | ְךּורָּ רַמָאְנו + ;הָּלִהְתּו הָבָרְּ יב לע
 להקה לַּכ ֵניֵעְל יי תֶא דַוָד ךֶרֶבָיַ 'רמֲאַנְו .ּהָיּולְלַ מא םַעָה כ רַמָאְ

 םָלוע דעו םִלֹועַמ ניִבֲא לֵאָרְׂשִי יהא 2 התא ְךּורָּב דוד רֶמאֹיַנ

 ,תורימז םיענא םדוק השקב
 :סאְר ןעֶמ טֶגנאָז ,*תֹוריִמְז םיִעְנַא, ּוצ ׁשֶדֹוקַה ןֹורָא סאָד טְנעָפֶע ןעֶמ ןעוֶו

 ןיחתופ =
 ןוראה

 ירעש הָלָפִת ירעש םיִמָחַר ירעש גנִתָלִפְתַל םִיַמַׂש יֵרֲעַׁש חַתַּפ נֵּכְלַמ ּוניִבֲא

 שוריפ
 :ץג ךּירְּב ,זוא ןע5ירשעג יוו םלַא ךַײלג בּותְּכַּב

 לֵאָרְׂשִי ןּופ טָאג רֶעה רעד זיא טול
 עלא נוא טַײקגִיּבייַא רעד ןיִא זִיּב גַיּבייֵא ןופ
 .טָאג ןֶעּביֹול נּוא ןֵמֶא ןֶעגָאז קלָאפ םָאד
 ןֶעמָאנ רֶעֹד ,טגָאז נּוא טרֶעּפטנֶע רַאוו לֵאיִנָד
 ןִיּב גִיּבייֵא ןופ טּביֹולְעג ןַײז לָאז םֶעטָאג
 נּוא .טויהגולק יד ןעד טַײקגַיּבייַא רעד ןיִא
 טגָאז רָעמ ךָאנ נּוא , ענייז זיִא טַײקרַאטש
 יִנָּב לָאיִמְדְקְ עושי) םָיְול יד נּוא קּוסְּפ רֶעד

 ןִילָעוו (הָיְחַתְּפ הָוְנַבְׁש הָיְרֹוה הֶיְבַרָׁש הָיְנְבַׁשֲח

 רֶעייֵא טָאג טּביֹול וא ףיֹוא טַײמש ןֶע גָאז

 תָמָלְש הָאּופְר יִרֵעַׂש | תַע יִרָעַש = 'תַע

 לי רשרש לא

 ט"ע
 | טקנובייא רֶעד ןיִא זִיּב גיּבייֵא ןופ טָאג
 ןֶעמָאנ ןֶעבִולרָעה ןייד ןֶעּביֹול לָאז ןָעמ גּוא
 בול ָץלַא רֶעֹּביִא זיִא טכִײהרֶע רֶעד גוא
 "ָעג טגָאז קּוסִּפ ןייֵא ךָאנ נוא ,זוורפ נּוא
 ןופ ןֶערּוי יד ןּופ טָאג רֶעה רֶעד זיִא טפיל
 ָץלַא גוא טַײקגיּבייַא .רֶעד ןיִא זַיּב גיּביֵא

 ךָאנ גזא ,טָאנ טביול ןֵמָא ןֶע גָאז קלָאּפ סָאד
 יד ראפ טָאג טּביֹול דַוָד נּוא טגָאז קּוסָּכ ןייַא
 רִוָד נּוא ,גנולמַאזרַאפ רֶעצנַאג רֶעד ןופ ןֶעגֹוא
 לר ןּופ רעה רֶעדטָאג וטסיב טּבֹולֶעג טגָאז

 { גיבווא ןִיּב גיּבַײא ןופ רֶעטָאפ רֶעזנּוא

 :תֹוריִמְז םיִעְנַא וצ שוקה ןֹורִא סאָד טְגעֶפֶע ןעֶמ ןעוֶו ןעֶמ טנא הֶלֵפְּת יד
 ְךִז טאָה אָד היוו ֹוזַא םֶלֹוע לָש ונובְר

 יֹוזַא ,ׁשֶרֹוקַה ד ןירָא רעֶד טְנעֶפֶעעֶג

 יִרָעש ,ַעיִקְרִּב ןולח רעֶר ןעֶגעֶפֶע ףיז לאָז

 ,הָלִפְּת יֵרֲעַׁש ,הָׁשִקַּב תֵע יִרֲעַׁש ,ןיצר תַע

 יעְגְנָא .לאָז הָלִּפְּת ןיימ זַא ,םיִמֲחַר ירעש

 תֹולפִּת עלא | יד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרעוֶו ןעֶמּונ
 ןיימ גּוא ,ןעֶמּונעֶגְנֶא סיונעָג ןעֶרעֶו סאוָוי

 3 (מ"ע רווחמ)

 ,ּםאק ןייב ףיֹוא ןיירק א ןייז לאָז הָלּפְּ
 ןיימ טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג לאָז יא גּוא
 ןימ - טיִמ נוא ,רָנּועֶג הוה עֶצְנאַנ

 לאָז הָלִּפְּת ןיימ נּוא ,דְנייַרְּפ עֶּביִל
 ןייֵא טְלאוָו ְהיִא יוִו ףיילג ןייז סיִז

 תִפ ןיִא ןעֶנעֶועעֶג | ביִרְקְט | ןְּרֶק
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 19 ןמ תורימז םיענא םדוק השקב

 תּוכיִרֲאַו םיִמָכֵח ִריִמְלַתְו םיקיָרב לָׁש םיִרָעֶׁש םיִנָב יֵנְבּו םיִנָּב ירעש הצור
 וה

 | ןרֲהַא הָׂשֹמ בֹקֲעַי קָחְצִי םֶהָרְבַא 'םיִשודקַה תובָא תּכזב 'תובוט תורוׂשּב
 ֵחְר הָקְבִר הָרָש תויָנָקְדִצַה תֹוהָמָא תּוכְזִבּו עֶשיִלֶא ּוהָיְלֲא המלש רַוָד

 : הָרִגַ ןשּושְ רֵּתמֶאְ יֵכְדְרָמ תּוכְזִב ליַניִבֲא הנח הָפְָז הָהְלַּב הָאָל

--=--<9-06>-4---- 

 רובכה ריש

 ףידבע דֹוסְּכ ףָאיִבְנ דַיְּב להק | , ֹורָאָא םיִריִׁשְו תורימז םיִעְנַא חח

 ו ףָנֹוה רובּק רַרֲה יסד : גורעַת יִשָפַנ ףיֶלֵא יִּכ

 : ףֶתָרּובְנּו ףֶתָלּודְנ ןח | , יֶרָו לֵעְּב הֶרְמֶח יִׁשְפִנ להק
 : ףְתֶלּועְּפ ףקותל יִּנָּ ָדֹוס זֶר לָּכ תַעַדָל

 : ֶָׁשֶי יִפְּכ אֹלְו ףֶתוא ומר להק | - ףֶדְובְכִּב יִרְּבַר יִרָמ =
 ףיָשצמ יִפָל ףוושנ : ףידוד לֶא יִּבִל הָמֹוה

 . תֹונויְזִח בורָּב ףּוליִׁשְמִה ןח | , תֹודָּבְכִנ ךַּב רֵַּבַדֲא ןֵּכ לַע להק
 ; תונויִמִד לֵכְּב דַחֶא ףֶנֵה : תֹודיִרְי יֵריִׁשְּב דַּבִכֲא ְךֶמֵׁשְו

 ו תורסבו הנק ב. להק יִתיִאְר אֹלְו ףְרוכַּכ הָרְּפַסֲא ןח
 : תיִרֲחַׁשְו הָביֵׂשְּב ְךֶׁשאֹר רַעְשּו : ְךיִּתעַדָי אלו ףנכא ֶמַדֲא

 ישיר יישר ריר, ראי ריי ,ירשייר "רשי ייר ר," ריי
 שיש שי שי שי שש ל ו יי טרער =

 ט"ע שוריפ

 גְנאַזעֶג-ּבול עָסיִז לעוֶו ףיא תֹוריִמְו םיִעְנֲא
 ּוצ רעֶריִלּביֹול לעוֶו נּוא ,ןעֶכאַמ

 טייַרש עֶלְלעֶז ןיימ ןעֶד , ןעֶּבעוֶו רעֶדְנאַנַא

 ןעֶמְסּולְג טּוהְט עֶלְלעֶז ןיימ יֵׁשְּפִנ , ריד ּוצ
 נוא ,םֶכאַמ ןייד ןופ ןעֶטאָׁש ןיא ןייז ּוצ
 : טאָר עֶסיִנְמייֵהעֶג עֶנייַד עֶלַא ןעֶסיוִו ּוצ
 ןופ רייַר ףיא סאָד לֶהאָמ עֶלַא יִרְּבד יִרָמ

 ןיימ רימ טְמּורְּב טייֵקְכיִלְרעֶה ןייד

 לַע :טְּפאַשְךְניירְּפ עֶנייֵד ןעֶליוִו םּוא ץֶראַה
 רעה ןעֶדייֵר ריד ןּופ ףיא לעוֶו םּורעֶד 3
 טיִמ ןעֶמאָנ ןייד ןעְרֶהָע לעוֶו נּוא טייֵקְכיִל

 ;גְנאַזעֶג עֶכיִלְּיִל
 ןייד ליֹואו לייֵצְראַפ ךיִא ּדְדֹובְכ הָרְּפַסֲא

 ריד ּבאָה ףיִא רעֶּבָא ,טייֵקְכיִלְרעֶה
 עֶמאַנ ּוצ ףיִא ףיד ךיילג ףיא ,ןְהעֶזעֶג טיג
 ךֶרּוד דַיְּג .םינ ךיד ןעק  ךיא רעֶּבָא ףיד |
 יעָנ רוד םיִאיִבְנ עֶנייֵר ןּופ דְנאַה רעֶד

 8 (פ"ע רווחפ)

 ןייֵא ּוטְסאָה טְכעֶגְק עֶגייַד םעֶנעֶמייֵה
 טייֵקְניִטְכאַרְּפ רעֶד וצ ןעֶּבעֶגעֶג ׁשעֶנעֶכייֵלְג

 : טייֵקְכיִלְרעֶה ןייַד טייֵהְנייֵׁש רעֶד

 גוא טייֵקְרעֶּפְכַא עֶנייֵד מכ ְךְתֶלּודְג
 וצ ייֵז ןֶעּוהְט טייֵקְראַמְׁש ןייד

 טייֵקְראַטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶכייֵלְג נּוא ןעֶמאַנ
 ףיד ןעֶכייֵלְג יז גמד ,קֶרעֶו עֶנייב ןּופ

 נוא ,טְסיִּב וד יו ץלַא טיִנ רעֶּבָא ליואוו
 : ףאָנ קְרעוֶו עְנייִב ְףאָנ ףיִד ןעֶכייֵלְג ייֵז

 לְהיִפ טיִמ ְךיִד ןעֶכייֵלְג ייֵז בֹווְּב ָךּוליִׁשְמִה
 טְסיִּב ּוד רעֶּבֲא טְכיִזעֶג ייֵלְרֶע

 ייז וחי ,ׁשעֶנעֶכייֵלְג יד עלא טיִמ גיִנייֵא
 םעֶד ייַּב רעֶטְלֶע ןעֶהעֶזעֶג ריד ןיא ןעֶּבאָה
 ףוס םַי םעֶד ייַּב טייֵהְגְנּוי נוא יִנִס גְראַּב
 טייֵהְזייבְנ טימ טפיוה םעֶנייַב ראק יד

 { טייַהְצְראוַוְׁש .נּוא
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 ,בֶרֶק םויְּב תּורֲחַבּו , ןיִדםויִּב הָנְקִו ןו=

 6 בֶר ל ויָדָי תֹומֲחְלִמ ׂשיִאְּכ

 : ּוׁשאֹרְּב הָעוׁשִי עַבֹוּכ ׁשֵבָח להק
 ושדק ַעֹורְזּו ֹוניִמְי 55 הָעיִׁשֹוה

 . אָלְמִנ ושאר תורוא יִלְלַט ןוה

%% 

 : = הָלְיְל יִסיִסְר ויָתוצוק
 . יִּב ץֵפֲח יִּכ יִּב רָאָּפְתִי להֶק

 : יִבָצ הָרָמֲעַל יל הֶיְהִי אּוהְו

 , ושאר תּומְר וֵּפ רֹוהָמ םֶחָּב הז
 : ושדק םָש רֹובְּכ חַצְמ לע קַחְו

 הָרָאְּפִת יִבְצ דֹובְכְלּו ןֵחְל להק
 הֶרָּטֲע הֶרְטִע ֹול ֹותָמֶא

 . תֹורָחְב יֵמיִבְּב ושאר תופָלֶַמ וז
 /ר/א/א/א ו/או

 דובכה ריש

 +  תורֹוחְׁש םיִלִּתְלַּת ויָתֹוצְוק

 ּתְרַאְפִת יִבָצ קָדֶצַה הָוְנ להק
 1 ֹותָחְמִׂש שאר לַע אָנ הָלֲעַי

 , תֶרֶמֲע ֹורָיְב אָנ יִהְּת ֹותָלְנֶס ןוח
 1 תָרָאְפַת יֵבְצ 'הָבּולְמ ףיִנְּו

 םָדְנַע תֶרֶמַע םָאָׂשִנ םיִסּומֲע להק

 1 םֶדְּכִּכ ויָניֵעְּב ּורְקִי רֶׁשֲאַמ

 . ויָלֲע יִרֲאְפּו ילַע וראָּפ ןוח
 1 ויָלֵא יְרִקְּב ילא בורקו

 : םֹורֶא ושוב לל םֹורֶאְו חַצ להק
 ָ םֹודֲאַמ ֹואֹובְּב ֹוכְרָדְּב הָרּוּפ

 .  רָנָעָל הָאְרָה ןיִליִפְּת רָׁשָק זי
 00 ויָניֵע דָנָ יי תַנּומְתּו

 ט"ע שוריפ

 ןעֶהעֶזעֶג ייֵז ןעֶּבאָה רעֶטְלֶע ןיד םֹויִּב הָנְקִז
 לֵאיִנְד ייַּב טְכיִרעֶג םעֶנייֵד גאָט ןיִא

 ךיילג טיירטש סאָד גאָמ ןיא טיוָהְנְנּוי נּוא
 ייַּבְרעֶר גְנּוטייֵרְטְׁש רעֶר דְלעֶה ןייֵא פלא
 שאה רֶע ׁשֵנָח .טאָה טְכאַמ גיִנעֶג ךיז
 טיִמ םיֹוה םעֶנייֵז ףיֹוא ןעֶרְנּוּבנעֶג םוא

 ןייז ןיִא ףֶליֵה זיא םֶע ףֶליֵה ןופ טוה ןייֵא
 : םּורָא רעֶניִלייֵה ןייז נּוא דְנאַה עֶטְכעֶר
 ןָעיֹומ טיִמ לּופ ראוַו טִּפיֹוה ןייַז תורוא יִלְלַט

 טְכאַנ טיִמ ןעקאל ראָה עֶנייֵז רעֶד
 ריִמ טיִמ ְךיִז טְמיִרעֶּב  רֶע רַאָּפְתִיי , ןעֶּפאָרְּט
 ןעֶלאַפעֶג ליֹואו ןייֵא ריִמ ןָא רֶע םָלֵא
 עֶביִלְּביִל ןייֵא ּוצ - ריִמ טעוֶו רֶע טאָה

  ןיֹורְק
 ףןיִג ןעֶטְסְנייֵר עֶטְסְנייַפ סאָד ןּופ רֹוהָּמ םֶהָּב

 טְפיֹוה ענייז ׁשעֶגעֶכייֵלְג סאָד זיִא רְלאָג
 ןעֶּבאָרְגעֶג זיִא ןעֶרעֶמְׁש םעֶד ףיֹוא נוא
 ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה טעֶנייֵז טייֵקְכיִלְרעֶה סאָר
 טייֵקְכיִלְרעֶה ּוצ נוא טייֵקְניִלעֶזְטייַל וצ ַחְל
 טְכאַרְּפ רעֶכיִלְּביִל נוא טייֵקְכיִלְּביִל נּוא
 ןייא לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּכ קֶלאָפ ןייַז םֶהיֵא טאָה
 ; דָעּומ לֶהֹוא סאָר יא סאָד טְניירְקעֶג ןילרק
 טָּתיֹוה םעֶנייֵ ןעֶקאָל ראָה יִד ושאו תיפלחַט

 ןעֶטייֵצ עָנְנוי ןיִא יונ םלֵא ןעֶנעֶג |
 14 3 (ם"ע רווחמ)

 .טלַעְוייִרְנַעֶג ץְראוַוְׁש ןעֶנעֶז ןעֶקאָל ראָה עֶנייז
 גְנּוניֹואו ןייֵא זיִא אָד יִד םִַלָשּורְי הָוְנ
 טְכאַרְּפ עֶכיִלְּביִל ןייז טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶד
 עֶטְסְכעֶה רעֶד ףיֹוא ןעֶּביֹוהְרעֶד רֶע לאָז

 : טְפאַׁשְדְנייַרְפ עֶנייַז
 לאָז עֶמּורְּפ עֶביִלְּביִל  עֶגייַז יִהְּת ֹותָלְנְס

 ןייֵא דְנאַה רעֶנייֵז ןיִא ןייז ְףאָד
 יָד םיִסּומֲע ,טְכאַרְּפ עֶכיִלְּביִל ןייֵא ןיֹורְק

 עֶגעֶראָלעֶג ס'ִמאְג ןעֶסייֵה אָר יד עֶמּורְפ
 יז טאָה רֶע ןעֶּביֹוהְרעֶד ייֵז טאָה רֶע
 םעֶר ןופ ןיֹורְק ןייֵא ראפ ןעֶדְנּוּנעֶג םּוא
 ןעוֶועֶג גיִדְריוו ןעֶגעֶז ייז סאָד ןָא לְהאָמ
 ְךעֶלְרעֶה ייֵז רֶע טאָה ןעֶגיֹוא עז ןיא

 | : טְכאַמְעְנ
 גּוא ריִמ ףייא זיא טייֵהְנייֵׁש ןייז יִלָע ֹורֲאְפ

 גּוא םֶהיֵא ףיֹוא זיִא טייֵהְנייֵׁש ןייַמ
 םֶהיֵא ּוצ ָהיִא םָלַא טְנעֶהאָנ ריִמ ּוצ זיא
 ףויא םיֹור נּוא ראָלְק טְסייֵה רֶע חצ ,ףּור
 רֶע תַעַׁשְּב טייקמיור טּולְּב זיִא דייֵלְק ןייז
 םֶהיִא טאָה רֶע סאוָו םֹודָא ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיא

 :רעֶטְלעֶהַא יו ןעֶמעֶרְטּוצ
 פאָה ןיִליִפְּת ןופ רֶׁשק םעֶד ןיִליִפּת רֶׁשָק

 תֶׁשֹמ ןעֶניִטּומעֶד םעֶד ןעֶזיוִועֶג רָע
 אָפ ראוו טְלאַטְׁשעֶג עֶהיִלְּטעֶג יר ּוניֵּבַר

 עני



 דובכה ריש

 רַאָפָי םיִיָנָע מעָּב ָ!! הָצֹור להק
 : רַאָּפְתִהְל םָּכ תֹולֵהִּת בֵׁשֹוי

 .שארמ אָרֹוק תֶמא ְךֶרֶבָד שאר ןוח
 ; ׁשֹורָד ףֶׁשָרֹוד םַע רֹודָו רוד

 1 זמ
 , ףיֶניֵעְּב ׁשֶָר תביש רֶקיִּמ להק

 : ףיִנְּבְרִמ לע רשוי ריש
 ריּבְׁשַמ ׁשאֹרְל הָלֲעַת יִתָכְרִּב זי

 {  ריִּנַּכ קיִדַצ דיִלֹומּו לָלֹוחְמ
 : שאר יל עַנֶעַנְת יִתָכְרְבְבּו להק | + ְךיִלָע אָנ יביש ןֹומֲה תיִׁש להק

 ו שאר םיִמָׂשְבִּכ ףל חק ּהָתֹואְו ְךיֶלֵא בֵרְקִת יִתָנֹרְו
 ףיִלָע יִחיִׂש אָנ בַרֲעָי אח | . תֶרֶּמַע ְךֶׁשאֹרְל אָנ יִהְּת יִתָלֲהְת ןוח

 : ףילא גורעת יִׁשְּפִנ יִּכ , תֶרֹוטק ןֹוּכִּת יִתָלִפְתִו
 ןוראה ןירגופ
 :ותְלַהִּת לָּכ ַעיִמְׁשִי יי תֹורּובְג ללַמָי יִמ :ׁשארְל לכל אָשְנְמִמַהְו הֶכָלְמִמַה =? 42 :ץֶראָבּו םִיַמָׁשַּב לכ יִּכ דֹוהַהְו הצנה) תֶרָאְפִּתַהְו הֶרּובְנַהְו הָלּודְנַה יו ףֶל

 |  .םותי שידק

 ,היִתּוכְלמ ְךיֶלְמִיו היִתּועְרַכ אָרְב יד אָמָלָעְּב .אָּבַר ּהיַמְׁש שקו לֵדגְַ
 לָכְר יֵיַחְכּו ןוכיִמויְבּו ןוכייחְּב .!ּהיֵחיִׁשְמ ברקו ּהינקְרּופ חַמְצַיְ פיג

 םלעְל ְךֵרָבְמ אָּבַר ּהיִמָׁש אַהְי : ןֵמָא ורְמִאְו בירק ןמֶזִבּו אָלְנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיּב
 הָלַעְתִיְו רֶדֵהְתִיְו אֵׂשנְַיו םַמֹורְתִיְו רַאָּפתִיְו ַּּתשִיְו ְֵרָּבְתִי :אָימֶלֶע יִמָלָעָל
 אָתְריִשְו אָתָכְרִּב לָּכִמ אָליֵעְלּו אָליִעְל אּוה ְךיִרְּב .אָשְרּוקְר ּהיִמְׁש ללה

 ;ןֵמָא ּורְמִאְו אָמְלָעְּב ןֶריֵמְאַד אָתְמַחַנְו אָתָחּבׁשּוּת
 { ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לֵעְו ונילע םיִיַחְו אֵיִמְׁש ןִמ אָּבַר אָמְלְׁש אֵהָי

 ;ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לַּכ לַעְו ּוניֵלֲע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םולָׁש הָׂשֹוע
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 ט"ע שוריפ
 אָד רעֶד טאָנ רעֶד ּהָצֹור . ןעֶגיֹוא עַגייֵז

 םעֶנייֵז ןָא טאָה ןעֶלעֶּפעֶג ליֹואוו ןייֵא
 ןעֶגיִטּומעֶר יר ןעֶנייֵׁשעֶּב טְרעוֶו רעֶר קְלאפ
 טעו) עָמּורְּפ ןופ ביול יִד טראוו אָד רעֶד

 :ןעֶמיִראַּב ייֵז םימ ףיז
 טְראָו רעֶנייֵַד גְנאַפְנָא רעֶד הֶרֶבָד שאר

 יד טסייַה טאְָד טייֵהְראוַו טזיִא

 ןֶא ףיז טְגְנאַּפ הָרֹוּת ןייב ןּופ גְנאַפְנֶ
 ,"תֶא םיִהלֲא אָרְּב תיִׂשאֵרְּב , טְראוָו םעֶד טיפ
 ,טייַהְראוַו ,"תָמָאי זיִא תויתוא עֶטְצעֶל יד

 וטְׁשְראָפ ףיד ןעֶמְׁשְךאָּפ סאוָו רוד רעֶרעֶנ
 עֶלְהיִפ עֶגיט ףאָד המ תיש .יײֵז ְךאָד
 גנאַזעֶג ןעָלייֵרְּפ ןיימ גוא ריד ייַּב גְנאַזעֶג

 : ןיז טְנעֶהעֶגעֶג ריד ייַּב לאָז
 ןייַז ףאָד לאָז גנוביול  ןייַמ יִהְּפ יִתָלַהְּמ

 ןיימ גוא טְפיֹוה ןייב וצ ןיורק ןייש
 18 8 (₪"ע רווהמ)

 ךסמג 1
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 םאָר יונ סֶלֵא טייֵרְּבעֶגְנָא ןיוז לאָז טעֶּבעֶג
 ןופ גְנאַזעֶג םאָר ְךאָד זאָל רקימ ,תֶרֹוטְק
 ייל ןעֶגיֹוא עֶנייב ןיא ןייז גידריוו ןאמירא

 ןעֶגְנּוזעֶג ראונ סאוָו םאָד גְנאַזעֶג םאָד םֶלֶא

 : םיִרעֶּפְּפֶא עֶגייֵד רעֶניִא

 ףיֹוא ןייֵגְפיֹוא לאָז ביול ןיימ הָלְעַמ יִתָכְרִּב
 יִד םֶכאַמ אר רעֶד טְּפיֹוה םאָד

 גְנּואייוו טְכאַמ רָע ןעֶכעֶרְּבְּפיֹוא םריִּבעֶג
 פהיפ ןייא יא גּוא ןעֶגיוועֶג טְכאַמ גּוא
 ןיימ ןעֶליוִו םּוא נוא יִתְָבְרִכְבּו ,רעֶּטְכעֶרעֶג
 וצ ןעֶלְקיִׂש טְּפיֹוה ןייב טיִמ ּומְמְלאָז ביל
 בוא זיא םעֶנעֶגְנָא ריד יז סאָד ןעֶזייוֵנ

 : ץְריוִנעֶג טְּפיֹוה םֶלֵא ןָא ריר יז םעֶג
 + םאָנ ריִר וצ ָעייִרָש ליינ ןייט ןעֶד ריר גע ןייז טְסיזיִג דייב יניימ ףאָר זא 9 בב



 דובכה ריש 2

 יזא וכ וצָפְחְּב הָׂשֲעַנ תֵעְל : אָרְכִנ ריִצְי לָּכ םֶרֶמְּב ,ְךֵלֶמ רֶׁשֲא םָלֹוע ןודָא
 הָיָה אּוהְו :ארונ ְךולְמִי ודֵבְל , .לפה תולָכָּכ ירֲחַאְו :אָרְקְנ ומש ֶלֶמ |

 ול ליִשְמַהְל | ,יִנָש ןיִאְו דַחֶא אּוהְו : הָרָאְפְתִּב הֶיְהִי .אּוהְו ,הָוה אּוהְו
 יַחְו יִלֶא אּוהְו הָרְׂשִמַהְו זועָה ולו ,תיִלְכַת יִלְּב תיִשאָר ִלְּב ;הֶריֵּבְחַהְל
 ; אָרְִא םויִּב יִסוּכ סמ יל סונָמּ יֵסָנ אוהו :הֶרצ תַעְּב יִלְבח רּוצְו ; יִלָאנ
 ִל ַײ ,יִתיִוְנ יִחּור םַעְו ; הָריָעָאְ ןֵׁשיִא תַעְּב יַחּור ריִקְפַא ודָיְּב

 ;אָריִא אלו

=> 2170 <----7 

 ,רוּפַּכ םוי ליל יֵנָהְנִמּו ינוד

 ןייַז ּוצ ףיוא גהונ ףיז זיא ןעֶמ (*
 ,להוש ןיִא טְכאַנייַּב רּוּפִּכ םוי

 תֹוריִׁש טְכאַנ עֶצְנאַג א ןעֶנאָז ּוצ וא
 ראָנ ייַּב םעֶלַא זיִא סאָד ,תֹוחָּבְׁשִתְו
 רֶע רעֶבְלעוֶו ,ׁשֶּטְנעֶמ ןעֶטְּוזעֶג ַא
 םֶהיִא םעוֶו סֶע סאָד סיוִועֶג טְסייוֵו
 רֶע נוא ,תיִנֲעַּת םּוצ ןעֶטאַׁש טיִנ
 ןיא ןעֶקְנאַרעֶנ עֶנייֵר ןעֶּבאָה טעוֶו
 ביוא ןעֶד ,ןעֶנעוֶואַד םּוצ היָרְפ רעֶד
 ,טְכאַנייַּב ןייז ףיוא םיִנ רֶע לאָז טיִנ
 לאָז רֶע ,ןעֶפאָלְׂש עֶזיוה וצ ןייג ראַנ

 עֶנייַר ןעֶּבאָה היִרְפ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶק
 :ןעֶנעוֶואַד םּוצ ןעקנאַדעֶג

 ןעֶּבייַלְּ - ןעֶשְטְנעֶמ עֶזיִר נוא 6
 ןעֶלאָו ,לֶהוש ןיִא ןעֶפאָלְש

 ,שָדוקַח ןורָא ןּופ טייוַו ןעֶגייֵל + ףיז
 ףיוא ןעֶגייֵל ףיז רֶע לאָז ךיוא

 . טייַז ביִרֲעַמ

 18 ג (₪'ע רוזחפ)

 ןעֶפאָלְׁש ןעֶגייֵל םעֶר ראפ ךיוא 6
 ןעָמ אָז טְכאַנייִּב רּוּפַּכ םוי

 ל רָעיִּפ עֶטְׁשְרֶע יד ןעֶגאז
 ָמ ףיילנ זיִא ףיוא נּוא ,םיִלָהְּת
 - טיִמ ןעֶקעֶד ּוצ טיִנ ְךיִז לאָז

 ְךעֶד סֶע סעֶבְלעוֶו טְדְנאוַועֶג טעֶּב
 טיִנ טֵרְפָּבּו ,ׁשְטְנעֶמ םעֶד טְמיִראוַו
 םיִנ לאָז רֶע ,םיִּפ יד ןעֶקעֶדּוצ ּוצ

 !הָליִלֲח יִרָק ןייק ּוצ ןעֶמּוק
 ןְגאָז טיִנ ליוִו סאוָו רעֶנְלעֶזַא נוא ד

 -ייַּב תֹוחָּבְׁשִתְו תֹוריִׁש ןייק
 ןעֶּבייֵלְּב םיִנ רע לאָז ,לֶהּוש ןיִא טְכאַנ

 : ; לָהוש ןיִא ןעֶפאָלְׁש
 ַא ןעֶנעוֶואַד ייֵז סאוָו םיִנָזַח יִד ₪

 ףיוא טיִנ ןעֶלאָז ,גאַט עֶצְנאַנ
 .עָּב ,טְכאַנ עֶצְנאַגַא רוּפִּכ םוי ןייז
 ּביוא לוק םאָד ןעֶריִלְראַפ ייֵז לייוו

 ;םיִנ ןעֶפאָלְש יי



 49 הכ הלפתה םדוק תושקב
 { ןייַרַא לחוש ןיִא טְמּוק ןעֶמ ןעוֶו ןעֶנאָז ןעֶמ לאָז תֹולָפְּת עֶזיִר

 בור יִנֲאַו .לֵאָרְׂשִי ְךיֶתֹונְּכְׁשִמ ,בלעי ְךיֶלֲהֹא ובוט המ
 ׁשיִא אֶרְקִנָׁש םֶהְרְבַא תּוכזִּב .ְךֶתיֵב אֹובֲא ךֶרַסִה =
 קָחֶצִי תֹוכְזִּב .ףשְדק לֵכיֵה לֶא הָוֲחִּמִׁשֶא :דסֶחַה
 .ךָתֶאְרִיְּב :שודק םֹוקָמְּב ַחַּבְִמַה יֵּבַנ לע רֶמָעְנָׁש

 :הזה םוקמה אְרֹונ המ רַמָאָׁש בֹקֲעַי תּוכְַּ
 לֵלַּפְתִהְל תָמָנְּכַה תיֵבְל אובָא ,ולֵא תובָא תשלש תּוכְזַּב ,םֶלוע לש ונוּבְר

 .ףָדֹוכְכ אֵמַּכ ינפל ןֹוצָרְלֹו םיִמֲחַרְל ןיהיְו ויְבָאָה תֶּלַפִּת יַתְלַפִ ףינ פל
 שא :הָלָס ןמָא םיִנָּפַה רש מ"טמ יִרָי לַע ףשאר לַע רֶתָכְל אָׂש ןתתוה לעת
 9 יִּתְבָהָא ךֶתָרֹותְ יִתאֵנָׂש םיִּפֲעַס :הָּבְבָת אל חַּבְִמַה לע רקופ דיִמָּת
 הָבְרְבָא הָעְרְכָאְ הָוְֲַּׁשֶא יִנֲאַו : ףֶרֹוכְּכ ןֵּכְׁשִמ םֹוקָמּ ףֶחיֵּב ןועְמ יִּתַבַהֲא
 נע "ףרפמ בֶרֶּב םיִהֹלָא ןוצָר תֶע יי ףל יִתָלַפְת ינו :ישע ַײ יגל

 וי תַמָאְּ

 ל"

 48 4 מ % ּש =

 ט"ע שוריפ
 טְלעֶצעֶג ןייב זיִא טּוג יוִו ּובֹוּפ הש

 יד ןופ גָנּואור סאָד ןּוא .בֹקֲעַי

 תיֵּב רעֶניִלייֵח רעֶד דיא סאָד לֵאָרְׂשִי

 ןייד טיִמ םּוק ְךיִא ןּוא יו ,תֶסֶנִּכַה

 תּוכְזִּב לֶהּוׁש ןייַד ןיִא דאָנעֶג םיֹורְג
 שיא ןעֶפּורעֶג זיִא רֶע סאוָו םֶהָרְבַא

 ןעקוב ְךיִמ ּוהְט ְךיִא חנ .רָסֶח

 זיִא רֶע סאוָו קָחָצִי תּובְזִּב לָכיִה םּוצ
 .ַחָּבְזִמ םעָר ףיוא ןעֶראוַועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג
 רֶע םאוָו בקֲעַי תּובְוִּב ןוא סי
 ניִמְכְראַפ ןייא ראפ םאוָו טְגאָזעֶג טאָה

 ; זיִא םאָד טֵרָא

 רעֶד ןופ רעֶה ייד ,םָלֹוק לֶׁש ונֹוּבִר

 םעֶד ןיִא תיכוג ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג
 ְךיִא םּוק ,תובָא ייֵרָד יִד ןופ תּובְז
 ,ןייַרַא להוש "רעֶגיִלייֵה ןייב ןיִא

 (₪"ע רווחמ}

 שדנה ₪

 ְךיִא טאָנ יפגע .םיִנָּפַה רַׂש

 1 4 תילד

 .ְרעֶד ּוצ ְךיִמ ,ריִד ראפ ןּוהְמ הָלְפְּת
 ןייד ראפ ןעֶגיִליוִואַּב ןּוא ןעֶמעֶראַּב
 ןייֵג ףיוא לאָז םָע זַא הלפ| ,דֹובָּכ
 ןיורק ןייא ןייז לאָז ןוא ,הָלְפִּת ןיימ
 ְךָאְלַמ םעֶד ךֶרּוד ,פאק ןייד ףיוא

 ּבאַה
 ןוא זיוה ןייִד ןופ גנונאוו יד ּביִל
 ּוהִמ ְךיִא ,גְנּואור ןייב ןופ טְרָא םאָד
 טאָנ ראַפ ןעֶּביױל ןּוא ןעֶקּוּב ךיִמ
 ּהמ ןּוא יִפלוִפ יג ,רעֶפעֶׁשאַּב ןיימ
 ,טייֵקְניִליוִואַּב טיִמ ריר וצ ןעֶטעֶּג
 ּוד טְסְלאָו ראָנעֶג ןייר טיִמ טאָג
 ענייב טייֵהְראוָו טיִמ ןעֶרעֶפְטְנֶע ריִמ

 פלי
 ךיִא סאָד ,ךיִא ןיִּב רעוֶו יי יִמ

 ןערִמ וצ הָלָפִּמ ןייז הָבוז לאָז
 | ראפ



 .הלפתה םדוק תושקב 0
 ריִּכְזַחְל יּואָרְו יאֵדְכ יִניֵאְו ,רָפֵאָו רָפָע םֶדָו רָשַּב יִכנָאְו ,םיִעָרָה
 ריִּכְזַחְלּ ויָנָפְל לֵלַּפְתִהְּל ןֵּכָׁש לַּכִמּו ,אָרֹונַחְ רֹוּבִגַה לֹודָגַה ֹומְש
 יֵנְפִל דֹומֲעַל ,יַנָפ אָׂשֶא ְךיִא , יל יוא ,םיִמָעַּפ הָמַּכ לֹודְגַה ֹומְׂש
 תַלָע ,אּוה ךּורָּב שודקה םיִכָלְמַה יֵכָלַמ ְךֶלֶמ אָרונְו לֹורָג ךֶלֶמ
 ויָדָסֲחַנ ויָמֲחַר יִנְּפִמ אָלא ,תֹוּבֶסַה לָּכ תַּבִסְו ,תֹולֵעָה לָּכ
 םיִנּונֲחַתְבּ הָּלִפָתִּב הָצֹורְו ,ויָתֹויְרְּב לע םָחרְמ אּוהָש , םיִלֹודְנַה
 רֶׁשֲא לכל , ויָאְרוק לָבְל יי : בורק , רֵמֲאָנְׁש ּומַּכ ,ויָדָבֲע לש

 ט"ע שוריפ
 ןעֶסיֹורְג ןעֶניִטְכְראַפ ןיֵא יוזא ראפ
 רעֶּביִא גיֶניִק ןייֵא זיִא אָד רעֶד , גיניק

 םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ְךֶלֶמ ןעֶניִניִק עָלַא
 ןוא טְּביוִלעֶג ,אּוה ְךּורָּב שודקה
 רָשָּב יִכְָאְ ,ןעֶמאַנ ןייד זיא טְגיִלייֵהעֶג

 ,ׂשייֵלְפ ןּוא טּולְּב ליִטייֵא ןיִּב ְךיִא ל
 לאָז ְךיִא סאָד טְרעֶוֶו טיִנ ןיֵּב ְךיִא
 ןּוא וע יִּני , ןעֶמאַנ ןייב ןעֶקְנעֶרעֶג
 םֶהיִא ראפ לאָז ְךיִא םאָד ןֵּכֶש לָּכִמ

 ןייז ןעֶקְנעֶדיִג לאָז ןּוא ןוהמ הָּלִפּת |
 ְךיִא לאָז יו יג אָׂשֶא ףיִא ,ןַעָמאָנ

 יוזא ראַפ ,םיִנָּפ ןיימ ןעֶּבייֵה ףיוא

 שאר ןעֶמ טְגאָו הֶנֵהְּת יד

 ןייא טְסיִּב ּוד תָמָאְו קֶדֶצ טפוש ְךֶלֶמ יא
 ,טְכעֶרעֶג טְסיִּב וד טאָנ רעֶניִטְפאַהְראוָו --
 ֹוצ ןייֵא טיִמ ריִד ראפ ּוצ היא םוק יֹוזַא
 טּוסעֶג רֶהעוֶוְׁש ןייֵא טימ ץראה ןעֶכאַרַּב
 ןעֶנּוטְכְראָּפ ןעֶגיִלייַה ןייב ןופ ןעֶרעֶגאַּב ּוצ
 עֶלַא ףיֹוא הֶרָּפַכְו הָחיִלְס ןייֵא ןעֶמאָנ
 ןּהְמעֶנ ּבאָה ְךיִא סאוָו תֹוריִבֲע עֶנְייַמ
 רעֶדָא רֹוּבדִּב ייס נּוא ריִָמְּ ךיֹוא גֵגֹוׁשְּג
 ףיד ףיא טעֶּב הֶׂשֲעַמְּב רעֶדָא הֶבָׁשֲחַמּכ
 ןְהעֶו טְסְלאָו ור זא םאָנ רעֶגיִטְכעֶמְלַא
 תוריָבָע עֶנייֵמ ןופ ּבאָה ףיִא סאוָו רעצ ןיימ
 ןעֶמעוֶו ּוצ .ןעֶד ןייַז לֵחֹומ ריִמ טְסְלאָז ןּוא
 .םּורָד ןעֶדְנעוֶו ןוא ןעֶרעֶק ףימ ְךיִא לאו
 רעֶצְנאַג רעֶד ןופ טאָנ רעֶניִמְראַּבְרעֶד ּוד
 ןעֶׁשְטְנעֶּמ םִעָר ביל ףאָר טְסאָה ּוד טְקעוֶו

 (ט"ע ריוחמ)

 זיא אָד רעֶד , גיניק ןעֶגיִמְכְראָפ ןייא

 ,ןעֶגיניִג עלא רעב גיִניִק ןייא
 יז זיִא טְגיִלייֵהיִג ןוא טבוע
  רעֶּביִא טְכיֹוהְרעֶד זיִא רֶע , ןעֶמאנ

 ּוטְרֶעייֵנ יִנְמִמ אָלֶא ,רעֶגיִמְלעוֶויִ עֶלַא
 זיו ןעֶגעוֶו ןוא דאָניִג ןייז ןעֶנעוֶו
 רָע םאָד ,טייקְמיִראַּבְרעֶר םיֹורְג

 רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא ְךיִו טְמיִראַּבְרעֶד

 וא הָּלִפְּת יִד טְרעֶנעֶּב ןּוא טְלעוֶו

 ןיִא יוו ,טְכעֶנְק עֶנייַז ןּופ השק
 םאָנ 'וב ויאְרק לֶבָל יה בירק טייֵטְׁש קו

 םֶהיֵא ןעֶפּור סאוָו יִד וצ טְנעֶהאַנ זיִא

 :ןעָנעאַ םעֶד ראפ הֶנָשַה
 תָטֶרֲה טאָה ןּוא ףיז טְקְנעֶרעֶּב רֶע ןעוֶו
 ןיוש ייֵז לי ןּוא תֹוריִבֲע עֶגייֵז ףיֹוא
 ריד ּוצ םעֶּב ןּוא ןּודְט טיִנ לֶהאָמ ןייק
 רימ וצ ייונ יל יוא ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג טיִמ

 םיעְר םישעמ ראפ ןּוהְטעֶג ּבאָה ףיא סאוָו

 םיִמ טְריִמְׁשאַּב הָמָׁשְנ ןיימ ףיא ּבאָה יִו
 ןופ ןעֶמּוקעֶג רעֶה א זיא יז םרְפִּב וייָּב

 יז ריִמ טאָה ףֵרֶּנְתַי םֵׁשַה םֶרָא ףיוה ןייא
 ןייב ןוא ןעֶגיִלייֵה יז לאָז ְךיִא זַא ןעֶּבעֶגעֶג
 לעוֶו סאוָו בוט ןֶבָא ןייֵא יוִו יוזא ןעֶטְלאַה

 סאו רעֶרָא ןעֶּבייֵה ןָא רעֶרָא ןּוהְט ףיא
 טְסעֶו ּוד ןעוֶו ןעֶרעֶפְטְנֶע ְףיִא לעֶו
 ןעֶמעֶנ ּוצ ּפָא ןֹוּבְׁשֶח ריִמ ןופ ןעֶרעֶדאָפ
 םּורְר דֹובָּכַה אֵסְּכ ןעֶניִלייֵה ןייב ראפ

 ַזַא טאנ רעֶגיִצְראַה רעֶּביִל ףיִד ךיא טעֶּב
 צד 8 %



 דוק תושקב

 ,הָׂשֲעַי ויָּאְרַי ןֹוצָר : תֶמֲאָב ּוחֶאָרְקִי

 61 וכ הלפתה

 :ּואבי רֶׂשָּב לָכ ְךיֶדָע הָלְפְּת עָמוש  םֵעיִׁשֹויְו עַמְׁשִי םָתָעְוַׁש תֶאְו
5 

 ,חלפתה םדוק הלפת
 :םַעָמ לֶכְו ףּוצ תֶפֹונְמ ְףיֶתֹודיִרְי ול ברע ףֶרֶדָה פומ לֶא הָוחְַּׁשִי לו ֹומְּכ ּףְרְבִע ץּורְי ָךֶנֹוצְר לֶא ָךֶרְבִע ךושמ ןְמֶחֵרָה בָא ׁשֶפָנ ריד
 א5 תֹואְרֲהְּב ,ּהָל אָנ אָפְר אָנ %א אְנָא תָבְהַא תלוח יִׁשְפַנ םֶלֹועָה ויז הֶאְנ רודה

 ןֶב לע אָנ הָסּוחְו ְךיֶמֲחַר אָנ ּומֵהָי קיִתָו :םֶלֹוע תַחְמִׂש ּהָל הֶהָיָהְו אָּפִרְתִתְו קזמחת זָא ףויז םעונ
 ּוחְו יִּבִל הָדְמֶח הָלֵא .ףֶוָע תֶרֶאְפִתְּ

 תֹואְרָל יִּתְפסְכִנ ףֹוסְכִנ הָמּכ הֶז יִּכ ףיָבּוהו
 :םַלֵצְתִּת לֵאְו אנ ה

 :םֶלוע יִמיִּכ ּונֵנָחְו דעומ אָב יִּכ בֹוהָא רַהַמ .ךֶכ הָחְמָשִנְ הָליֵגְנ .ְךָרֹובְכִמ ץֶרֶא ריִאְּת . ףימולש תְַּס תֶא יִלָע יִביִבֲח סופו אָנ הלנה

 ,תיציצ תקידב רדס
 : פאַר ןעֶמ טְנאָז הֶכְרְּב רעֶר ראפ לודג תילמ םעֶד ןופ תיִציִצ יִד קֵרֹוּב זיִא ןעֶמ ןעוֶש

 רוה ,רֹואְמ ָּתְלִדָג יחלָא יי ,ָיי תֶא ישפנ יֵכָרָּב
 = :חָעיִריִּכ םִיַמָׁש הָמֹונ ,הָמְלַׁשַּכ רוא הָמֹוע

 לח

 :ָתְׁשֶבָל רָדָהְ

 ט"ע שוריפ

 ןוא , טייֵהְראָו טיִמי

 טְמעֶנ ראפ ןּוא ,ןעֶרעֶה רֶע טּוהְט
 ןּוהְמ םאוָו יִד עֶלַא ןופ תֹולְפְּת יִד ייֵרְׁשיִג ןיימ

 ןֵמָא ,ןעֶפּר ןֶא ךיד
 .הנהת

 ריִמ רעֶּביִא ןעֶמְראַּב רעֶד ףיד טְסְלאָז וד
 טְסְלאָז ּוד ןּוא תֹויָכז עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶקְנעֶרעֶג ריִמ טְסְלאָז ןּוא ׁשֶטְנעֶמ רעֶגיִדְניִז רעֶמיִרָא
 ַא ּוהש ךיִא סאוָו הֶלִפְּת ןיימ ןיִרעֶה רעֶד
 םעֶנ ראפ ןּוא ריִד ראפ ןייַז לֵלַּפְתִמ רֶנּוצ
 ןיִרֶעיֹוט עֶלַא ןיוש ןעֶו ןעֶד הָלִּפְּת ןיימ
 ןעֶסאָלְׁש ראפ טיִנ ןעֶרעֶרְט ןּופ ןעֶרֶעיֹוּט יד ְךאָד ןעֶגעֶז יֹוזַא ןעֶסאָלְׁשעֶג וצ ןעֶגעֶו
 ןופ רעצ ןיימ ןְהעֶז ןָא טְסְלאָז ּוד ןוא
 ריִמ טְסְלאָז ןוא הָמָׂשְנּו ףונ ןייפ .רעֶּכיִׁש ןייז םָחַרְמ ְךיִד טְסְלאָז ןּוא ןעֶצְראַה ןיימ

 0 סי כא טאפ יי

 (ם"ע רווחמ)

 טְסְלאָנ ּוד ןּוא הָרּומְנ הָליֵחְמ ןייז 5ַחומ
 עָגיימ טיִמ ךיוא ןּוא ןאמ ןיימ טימ ךימ

 הלּואגל הָחְמִׂשְלּו ןושָשְל םֹולָׁשְלּו םיִיַחָל הָבֹוט הָנָׁש ןייֵא וצ ןעֶּבייֵרְׁש ןָא רעֶדְניק
 ןייז רג זְנּוא ףיוא טְסְלאָז ּוד ןּוא הָמיִלָׁש
 חֹומְהָיְי תֹועּוׁשְי תובוט תֹוריֵזְג לעֶמייֵא
 ץְלַא ונוא ןופ ןייז לטַבְמ טְסְלאָז ּוד ןּוא
 ןאמ ןייט טיִּמ ריִמ ןופ ןוא תֹועָר תֹוריִזְג
 עֶלַא ןּופ ןוא רעֶדְניִק עֶנייַמ ןופ ןוא
 ,ןֹוצָר יהָי ןכ ,ריִמ אייֵּב ןעֶנעֶנ סאוָו יד

 ' מפ
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 !סאְר ןעֶמ טְנאָז תילט םעֶד ןֶהֶא טּוהְט ןעֶמ רעֶדייֵא

 ח"י םש רֵתַיְל ּומיִחָרּו ּוליִחְדִּב ,ּהיִּתָניִכְׁשּו אּוה ְךירְּב אָשְרּוק דּוחַי של
 , תיִציצַּב יִפּונ ףֵמַעְתִמ יניִרַה ,לֵאָרְׂשִי לַּכ םֵׁשְּב םיִלָׁש אָדּוחיְּב ה"וב

 ,גיִרּת הָלֹועָה תיִציִצַה רֹואְּב יֵדיִג היָסְׁשּו יֵרָביֵא חיַמְרּו יִתָמְׁשִנ ףמעתה ןּ
 .ןֶנָּבַרְר אקּולַחל הָּכְוֶא כ ,הָוַה םָלֹועַּב 'תיִלֵמַ הָמַּכְתֶמ יָנֲאָׂש םֵׁשֶכּו
 ישפנ לנה , תיִציִצ תַוְצִמ יִדָ לַע ,ןֶרֵע ןֵנֶּב אָּבַה םלֹועְל הֶאָנ תיִלֵטְלּו
 םליִציו , םֶהיֵלֲע ויַָנִּכ ׂשֹורְפִי תיִלַטַהְו ,םיִנֹוציִחַה ןִמ יִתֶלַפְתַו יִתְִָׂנְ יִהּורְו
 שודקה ונפל תיִציִצ תַוְצִמ הָבּוׁשֲח אַהְתּו , ףֵחַרָי ויָלָזוג לַע ונק ריִעָי רשְנַּכ
 ירְַו ,ָהיֶתֹונְַכְו ,ָהיֶקּודְקְדְ ,ָהיֶמָרַּפ לֵכְּב ָיִּתְמַיַ לט ,אוה 1 ור

 : הָלָס ןָמא ,ּהַּב .םִיּולְּתַה תֹוָצִמ

 ! הָכְרְּב עֶזיִר ןעֶמ טְנאָז , תילט ןיא ןעֶליִהּוצְנייֵא ןָא ְךיִז טגְנאַּפ ןעֶמ ןעוֶו

 ּונָׁשְרַק רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ףּורָּב
 ; תיִציִצַּב ףֵמעְהַהָל ונְִצְו ויָתֹוְצַמְּב

 4 סאָד טְנאָז ןעֶמ נּוא תיִלֵט םעֶד טימ פאק םעֶד ּוצ ךיז ןעֶמ טְקעֶד הֶכָרְּב רעֶד ְףאָנ רְלאַּצ

 ,ףֶתיֵּב שָרִמ ןיוְרִי : ןּויְסִחְי ףיֶפָנְּכ לֵצְּב םָרָא יֵנְבּו ,םיהלא ףֶדֶסֵח רקי הַמ
 ָךֹוׁשְמ :רוא הֶאְרִנ ףְרֹואְּב ,םִָײַח רוקמ ךֶמָע ִּ ;םֶקָׂשַת נדע לֵמֵנְו
 : בל יִרְׂשִיְל ְךֶתַקְדִצְו ,ףיִעְרויל "ףרסמ

 ,הלפתה יניד

 ,ּפאָרַא ןעֶמְכאָרְּפ יִר ןילאפ םוא טְלעֶקאָש  תֹולָפִּת ילעב יד זַא ןְהעֶז ףךאב ןעֶמ סא
 יִנָּב ןייז ןעֶלאָז םיִאָרֹונ םיִמָי ןופ

 ץֶרָאָהםַע א רֶנעוואַד סֶע ןעוֶו ןעֶד ,הֶרֹוּה
 ןופ ׁשְטייֵּט יִד טיִנ טייֵטְׁש ראפ סאו
 רעֶדְניִה עֶנייַלק יונ ְךייֵלְנ זיא ,ןעֶנעוֶואַד
 ןוא יִרָעייֵט טיִמ םיֹוּב ןעֶטּונ ַא ּוצ ןעֶמּוק
 ןעֶרעֶגעֶג ןעֶטְלאוָו ייֵז ,ןעֶטְכאָרְפ עֶנְהעֶׁש
 ןעֶנעֶק ייֵז רֶהאָנ ,ןעֶטְכאָרְּפ יד ןעֶסעֶנעֶנ
 ּוצ ףיֹורַא רעֶדָא ןעֶגְנאַל-ִרעֶר ייֵז ּוצ טיִנ
 רעֶסיֹורְנַא רעֶּבֶא ,םיֹוּב טעֶד ףיֹוא ןעֶכיִרְק
 ןוא ּםיֹוּב סעֶר טְמעֶג ׁשְטְנעֶמ רעֶקְראַטְׁש

 יח 'גְנּונייוו טאָה ץֶרָאָהיםַע א ףיוא יֹוזַא
 ףיֹוא עַפָש ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ דְנּוק ןיילקַא יו
 א טְנעֶוֶואַד םִע ןעֶוֶו רעֶּכָא ,טְלעוֶו רעֶד
 ּוצ ַחֹּכ טאָה רעֶד ,ןְרְמלַא הֶלְפִּת לַעַּב
 :ןֵמָא ,םֶמּוג םעֶלַא טיִמ עַפָׁש ןעֶגְנעֶרְּב
 ןעֶכאַמ ּוצ ןייר ףיז ןְהעֶז וצ ףְראַד ןעֶמ (ב

 ןעֶמ זא .ןעֶנעֶואַד םעֶד ראפ
 ְןעֶּבאָה ּוצ ףךאר ןעֶמ זַא םיִפָע טְלְהיִּפ
 ושיִנ ןעֶמ רֶהאָט ,ןייז ןיִּתְׁשַמ רעֶרָא ,תויקנ
 4 ןופ רעֶד ןייב היִז טְכאַמ ןעֶמ ויִּב ןעֶניוִואַר

 (פ"ע רווחפ) =
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 ;לֵאָרְׂשִי ְךיֶתֹונָּכְׁשִמ ,בֹקֲעַי ךיָלֲהֹא ּובוט המ
 הָוְחַמְׁשֶא ,ּךֶתיִב אובָא == בֹורְּב יִנֲאַ

 ןועמ יִּתְבַהָא יי :ךֶתָאְרִיּב ּךֶׁשְרָק לכיה לֶא
 הוחתשַא יִנֲאַו :ְךָרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ם םֹוקְמּו ְּךֶתיֵּב
 יתלפת יִנֲאַו :יִׂשֹוע יי יי ינפל הָבְרְבֶא ,הָעָרְכֶאְו
 יננע .ףרסח בֶרֶּב ! םיִהֹלֲא ,ןוצְר תַע יי ףל

 :ךֶעְׁשִי תָמָמּב

 תַעְל :ארבנ ריִצָי לָּכ םֶרָמִּב .ףלֶמ רֶׁשֲא ז בלע ןודא
 יֵרֲחַאְו ;אָרָקִנ ֹומְׁש ְךֶלֶמ יִזֶא .לֹּכ ֹוצָפָהְב הֶׂשֲעַג

 = ט"ע שוריפ
 ילעֶציִג עֶנייד ןעֶנעֶו םוג יונ וכפ הַמ

 הָרֹוּת טְנעֶרעֶל ןעֶמ ואוו ןעֶמ
 יד גנואּור ענייִד | לפמשפ בֹקֲעַי
 ןייז ןעּור טְכאַמ טאָנ סאוָו ןעֶלֹוׁש
 ןּופ תולפת יד ןייז וצ לבקמ הָניִכְׁש
 ראַּפ לֵלַּפְתִמ ןעֶנעֶז םאוָו לֵאְָׂשִי יד
 ןייד ףרוד םּוק ְךיִא נוא יא . םֶהיֵא
 : הֶט ְךיִא ויוה ןייד ןיִא דָסֶח םיֹורְנ

 טי "יס הע לב רבי" ראשי "ראשי" א א =?"

 םעונ ירמא
 עֶׁשְרִה םֶעלִּב אנוש רעוא ,הכ וכי הס

 ןוא ןעֶלְהּוׁש - עֶׁשידּגי ר  טְּביֹולעֶג טאָה
 רעֶמְרעוֶו עַד טְגאָועֶג טאָה ןּוא ,םיִׁשָרְדִמ יִתְּב
 ףיָתֹונּכְׁשִמ בקעו ְךיֶלָהֹא ןבֹוט המ, (קֶלֶּב תשָרפ)
 בקי ןופ ןעֶלְהּוׁש יד ןעֶגעֶו שּוג יו יִלֲאְרׂשִי
 וָהָע טְגיִבעֶר ,לֵאָרְׂשִי ןופ םיִׁשָרְוִמ יִּתָּב יִד
 "מ םיִלָחְנִּכ, , סטּוג רָעייֵז זיא םאו רעֶטייֵט
 ש "ו ןעֶגעֶו םיִׁשָרְדִמ יב ּוד ןוא ןעֶלְהּוׁש יד

 "ו יוזא ,טְגאָו ארמג עֶגיִרייַה יד ,ןעֶגייֵט
 ןיירא טייג ןוא , אֵמָמ ןיִא רעֶנייֵא זַא ,ךייט א

 ּבאָה ְךיִא טאָנ מ ,םֶכְראָפ ןייַד םיִס לֵביֵה ןעֶגיִלייֵה ןייב ּוצ ןעקוב ְךיִמ
 ,טֶהּור הָניְִׁש ןייד ואוו טֶרֶא סאָד נוא זיוה ןייַד ןּופ  גֶנּונואוו יִד ביל
 ןיימ טאָנ "ךאפ ןָעיִנְק לעוֶו נּוא ןעֶגייַ נוא ןעקוב ףיז והמ ְךיִא נוא יא
 הָלֵפְּת ןייֵמ רֶדֵסְמ ןיִּב נּוא ןעֶטעֶּב טאָג ףיר ּוהְמ ְךיִא נּוא יָנֲאַ . רעֶפעֶׁשאַּב
 ןייא ןייז לאָז םָע זַא ְךיִד ְךיִא םעֶּב ראָניִג להיפ ןייד טיִמ טאָנ . ריד ראפ
 ןייִא ןייז לאָז םֶע ןעֶרעֶּפְטְנִע רימ טְסְלאָז נוא טייַצ עֶניִליוִועֶּב

 : ףֶליֵה עֶניִמְפאַהְראוָו |

 עלַא רעֶרייֵא טְניִניִקיִג טאָה רֶע םאוָו טְלעוֶו רעֶד ןופ רעֶה םָלֹוע ןודֲא
 ץֶלַא זיִא סאוָו טייצ רעֶד יא ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב

 ןעֶפּורעֶג ןעֶראוָועֶג זיִא טְלאָמְסְנעֶ ןעֶליוִו ןייַז טיִמ ןעֶראוָועֶג ןעֶפאׁשעֶּב
 ׁשֶרעוֶו טְנעֶל ראפ ץֶלֵא טעוֶו םִע זַא םעֶד ְךאָנ גוא ילו גיִניִק ןעֶסאָנ ןיינ

 טָעוו 8 4 (מ"ע רווחפ)
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 .הוה אּוהְו הָיָה אּוהְו :אָרֹונ ְךולְמִיֹודֵבָל ,לֹּכַה תֹולְכִּכ
 לישמחל .,יִנָׁש ןיֵאְו דָחֶא אּוהְו :הָרָאְפִתְּב הֶיְהִי אּוהְו
 זועַה ולו ,תיִּלְכַת יִלְּב תישאר יִלְּב :הֶריִּבהַהְל ול
 ;הָרֶצ תֵעְּב ִלְבָח רּוצְו ,יִלֲאֹונ יח ילא אּוהְו :הֶרְׂשִמַהְ
 דיקפא ודָיְּב :אָרְקֶא םֹיִב יִסֹוּכ תֶנָמ ,יִל םֹונמּו יִסָנ אּוהְו
 ולוי .,יִתָיונ יחור םִעְו :הָריִעָאְו ןֶׁשיִא תַעְּב ,יִחּוד

 ;אָריִא אלו

 םעונ ירמא

 ,רֹוהָט רע טְרעוֶו לֵבֹוט ְךיִו זיא ןּוא רעֶמאַוו ןיא

 ןוא ,תוריבע ןופ אֵמָּט ויִא רעֶנייֵא וא יֹווַא

 תיִב ןּוא רעֶדָא לֶהּוׁש ןיִא ןייבא שיונ רֶע

 ,ןעֶרעֶרְט טיִמ ,טאָג ראַפ יּודְו טְגאָז ןּוא שָרְדְמב
 רע טייֵג ,תֹוריֵבֲע עֶנייַו ףיֹוא הָטְרַ טאָה ןוא

 להיפ ןוא , תריִבָע ןופ ןייַר להוש ןופ םיוומ
 : תוָצְמ טיִמ

 ןעו) ,רעֶּביִא ףייא טְניִבעֶר . ,יֵתֹוּבַר םּורעְר
 םעֶד רקטמ רעֶפאַוַו םאָד זיא

 םעֶד לֵבֹוט ןיִא וִע ןעו) םְלאָטאַד ראָנ , ׁשְמְנעֶּמ

 "ומ ומ ות ו"

 ט"ע שוריפ

 רעֶגיִטְבְראָפ רעְר ןעֶגיִיִק ןיילא טעוֶו
 ןייא ןעוֶויִג זיִא רֶע נוא אי .טאָנ
 ןיד טעוֶו נוא בוי טְנייַה זיא נוא מאג

 ראפ יִנ זיא סע נוא רעֶנייֵא זיִא רֶע

 עֶכייֵלְג ּוצ  רעֶרעֶדְנַא ןייק. ןעֶדנאַה
 טאָה רֶע יי ןעֶטְפעֶהעֶּב ּוצ םֶהיֵא ּוצ
 גוא דָנָע ןייק נּוא ּבייֵהְנֶא ןייק טיִנ

 נוא טאָג ןיימ ויִא רֶע נוא טְפאַשְרעֶה יִד נוא טייֵקְראַטְׁש סאָד זיא םֶהיֵא ּוצ

 רֶע סאוָו ןעֶזְלעֶּפ רעֶקְראַטְׁש ןייַמ נּוא רעֶזייֵל םיֹוא ןיימ ריִמָּת טְּבעֶל רֶע

 רעֶניִכייֵצ ןיימ זיא רֶע נוא יּהְו , תֹורָצ עֶלַא ןגפ ןעֶטיִה ראַפ ָךיִמ טּוהְמ

 םעֶד ןיִא רעֶכעֶּב ןיימ ןופ לייט ןעֶמּוגַא םֶהיֵא ּוצ זיִא גָנּופולְטְנַא ןייַמ נּוא

 ןעֶטְלאַהעֶּ ְךיִא ּוהְט דְנאַה ןייז ןיא ריב . ןָא םֶהיֵא ףּור יא סאוָו נאָט

 זַא נוא ןעכאוו ןהט יא א נוא ףאָלְׁש ְךיִא זא מייצ רעֶד ןיִא הָמָשְנ ןיימ

 ּבאָה ְךיִא נּוא ריִמ טיִמ טאָנ זיא םעֶנייֵא ןיִא הָמָׁשְנ ןיימ טיִמ זיִא ףונ ןייַמ

 : אָרומ ןייק טיִנ םעֶנייֵק ראַפ

 םשה ,טְּביױלעֶג נּוא טְרעֶּפְבַאיִנ ןייז לאָז טאָנ רעֶגיִרעֶּבעֶל רעֶד םיהלא לֵדְנִי
 ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ םֶהיֵא טפּור ןעֶמ ןעוֶו ןעֶניִפעֶג ְךיִז טְזאָל ְךֶרַּבְתִי

 גיִצָנייֵא זיִא רֶע דא ,גֶנּוניִפיִנ ןייז ּוצ טייֵצ ןייק אָמיִנ זיא סע נוא ןעֶצְראַה

 ראפ זיא רֶע טייֵקְניִנייֵא ןייז יונ יוזא רעֶניִצְנייֵא ןייֵק אֵטיִנ זיִא םָע גּוא

 טייֵקְניִנייֵא ןייז ּוצ דנע ןייק אָטיִנ זיִא םִע נּוא ןעֶשְטְנעֶמ עֶּלַא ןּופ ןעליוה

 טאָה רֶע זַא ְּךֵרָּבְתִי םשה ףיוא ןעֶבייֵרְׁש גוא ץֶלַא ןעֶלעֶטְש ריִמ ְךייַלְנ עו
 טיִנ וא ףגנ ןייֵק  טיִנ ל כי םֵׁשַה טאָה ןעֶנעוֶו טְסעֶד ןּופ טְלאַטְׁשיִג  ןייֵא

 ןייק 4 (מ"ע רוזחמ)
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 תיִׁשאֵר ןיֵאְו ןושאָל ,אָרְבִנ רָׂשֲא רָבָד לָכְל ןומְדְק : ותָשּודְק ויָלֵא ףורענ אל
 ּןתָאּובְנ עַפָׁש + ןתּוכְלַמּו ותָלְדִנ ה ךוי , רֵצֹונ לָכְל םלוע ודא ונה : ותיִשאָרְל
 אי .,רוע הֶׂשֹמְּכ אָרְשִיְּב םק אל } וּתְרַאְפָתְ תּל יִשְנַא לֶא ונָת

 עֶר עַשָרַל ןַתונ עפ דת שיִאְל למוג : ותָמְדְקִּ 'רַבד 'ףֹוסָל 'טיִּבַמ
 םיִתָמ :ותעושי ץק ֵּכַחְמ תֹודָפִל ּונֲחיִׁשְמ ןיִמָיַה ץקל חלש : ֹותֲעְׁשָרַּכ

 : : ֹותָלְהִּת םש רַע יִדֲע ְךּורָּב , ורְסַח בֹורְּב לֵא הָיַחְ

 ונשךק רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ךֶלֶמ ניֵהלֲא . הָתַא ףּורב
 ;םיִדָי תַליִטְנ לַע ונְוִצְו , ויָתֹוְצִמְּ

 םעונ ירמא ט"ע שוריפ
 יי יי סיי יט לט  ןעֶ ןעֶמ ףוג יי ןפטְלאְַשעֶג ןייק
 ןיוש רעֶסאַו םאָד ןיִא רבא רעֶדְנַא ַא רעְרא ןיק ו טייקְגיִלייֵה ןייז ןעֶכייֵלְ ּטיִנ
 וא ׁשְטְנעֶמ רעֶד יֹוַא ,ׁשְטְנעֶמ םעֶד רַהַטְמ טיִנ ןעֶטְשְרֶע םּוצ זיא טאָג ןֹוטְדק .ףאז םוש
 רעד ףראב ןייַרַא ׁשֶרֶדֶמַה תיִּב ןּוא טְמּוק רע יעשעֶּב עלא יד רעֶרייֵא ןעוֶועֶג

 ףיוא ןעוֶועֶג רעֶטְׁשֶרֶע רעֶד זיא טאָג ןעֶראוֶועֶג ןעֶּפאַשעֶּב ןעֶגעֶו ׁשיִנעֶמ
 רעֶד ןּופ רעֶה רעֶר ןּונ ןעוֶועֶג םינ רענייק זיִא םֶהיִא ראפ גּוא םֶלעוְ) רעֶד
 ,הָבּולְמ ןייז נּוא טייֵקְסורְג ןייז ןעֶנייוֵו רֶע טּוהְ שיִנעֶפעֶׁשעֶּב עלא ּוצ טְלעוֶו
 זיִא םָע קְלאַפ טְּביִלעֶג ןייז ןעֶּבעֶגיִג רֶע טאָה הָאּובְנ ןייז ןופ עַפָׁש יד תמש
 זיִא רֶע וניָּבַר השמ יונ ןעֶכייֵלְג ןייֵא ױזַא לֵאָרׂשִ יִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעוֶועֶג םיִנ
 = גוא הָּפ לֶא הָּפ טעֶריִג םֶהיֵא טיִמ טאָה ףֶרָּכִתִי םָּׁשַה גּוא איִבָנ ןייֵא ןעוֶועֶג
 טאָה הָרֹוּת עֶניִטְּפאַהְראוו .ןייא תנוּת ,י"שה ןּופ טְלאַטְׁשעֶג סאָד ןְהעֶזיִג טאָה
 אל גניֵּבַר השמ איִבָנ ןעֶטְּבייֵלְנעֶּב ןייז ףרגד | קלאפ ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶגיִג ו ה"ב טאָג
 יד ןעֶטייֵּב ראַפ טיִנ טעוֶו נּוא ןעֶלְסְקעוֶו ראב מי םעוֶו טאָנ ל ףיל
 .ְךאַּבְרעֶּפ עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןגפ טְסייוֵו נוא טקוק טאָג חל* . געֶּבייֵא ףיוא הָרות
 רע למ , ןַא רֶעיִרְפ ןופ ןייז ןעֶלעוֶו סאוָו ןעֶכאַז עֶלַא ןָא טקוק גוא ׁשעֶנעֶג
 ןעֶלאַצעֶּב רֶע םעוֶו עַשָר םעֶד נּוא ְךאָנ תוקרצ ןייז ְךאָנ ] קיד םעֶר טְלאַצעֶּב
 םיִׁשָמ ןעֶגיִלייֵה םעֶד זְנּוא ןעקיש טעוֶו 5 חלש ייקמְעֶלׂש ןייז ְךאָנ
 עָּבעֶל טאָנ טעוֶו עטיוט יִד םיפס ףליה ןייז ּוצ ןעֶפאָה סאוָו ןעֶזייֵל וצ םיוא
 טְּביולעֶג ןייז לאָז ןעֶמאָנ ןייז .טייֵקְמיִראַּבְרעֶר םיֹורְג ןייַז 'טיִמ ןעֶכאַמ גיד

 : ;בעּביִא זיִב
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניֵק רעֶד טאָג רעֶזְנּוא טאָג ּוטְסיִכ טְּביולעֶג ה ךּורָּכ

 : דנעֶה יד ןעֶשאוַו גצ ידו תל ש ןעֶמאַּבעֶג זְנּוא טאָה נוא תֹוְצֶמ עניי םיִמ טְניִלייֵהעֶג זְנּוא םאָה רֶע סאוָו
 ךורב ְל 4 (ט"ע רווחמ)
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 אָרְבּו ,הָמְכָחְּב םָדָאָה תֶא רֵצָי רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניִהלֶא ַײ הָּתַא ְךּורַּב
 ,ףֶדֹובְכ אֵסְּכ ינְפְל ַעּודָיו יול , םיִלּולַח .םיִלּולֲח } םיבקנ םיִבְקנ רב

 רומעלו םייקְתָהְל רשפא יִא ,םֶהָמ דַחֶא םָתָסְי וא ,םֶהָמ רָחֶא ַחֵתַּפִי םֶאָׁש
 | :תושעל איִלָפַמּו ,רָׂשָּב לָכ אָּפור , יי הָּתַא ּּורָּב :ףיָנָפְל

 ּונשדק רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא ויו התא ְךורָּב
 :הרות יִרְבָדְּב קוסעל ונְוָצְו ,ויָתֹוְצִמִּב |

 ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ךֶמֵע תֹויִפְבּו ּוניִפְּב ְךָתָרֹות ירבד תֶא ניֵהלֶא יי אָנ בֶרֲעַהְו

 ,ףֵמָׁש יֵעְרֹוי ונֵלְּכ , לֵאָרְׂשִי תיֵּב ל ףמע יֵאָצֲאְצְו ,וניֵאַצֲאְצְו נְחַנֲא הָיַהִ

 ֶ {לֵאָרְׂשִי ומַעְל הרות .רַמלַמַה יי | הָּתַא ןּורָּב ;הָמׁשְל ףתְרות יֵדְמּולְו

 לָּכַמ ּונְּב רַב רׁשֲא םֶכועְ ְֶלֶמ וניל ו תא ור
 ט"ע שוריפ םעונ ירמא

 ?ןוא טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג הָּת א ְךּורָּב רעֶד ורב תיִּב ןּוא ןיינ רעֶּפְרעֶק רעֶצְנאַג

 רעֶד ןופ גיִניק רעֶד טאָג רעֶז היב ןּוא ןייג ןעֶלאָו חֹומ רעֶד גוא ףפאק

 גוא פאַל טימ עֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב םאה אָד רעֶד רצ יִׁשִא טְלעוֶו

 ןעֶרֶעיוא יד זאג םעָר ליומ סאָד רעבעל לֶהיֵפ םֶהיֵא ןיִא ןעֶפאַשעֶּב טאָה

 ניֵא עֶרעֶדְנַא ךיוא . םיִרעָריִג יד .ץֶראַה סאָד . ןעֶרעֶר ע עליה לַהיִפ נּוא

 זא דוכַּכַה אָסָּכ ןייד ראפ גיִסיוִו נוא טְנעֶקעֶּב דוא סע , םיִרָבִא עֶטְסְניִנייוַו

 ןעֶרעוֶו טְניִפָעיִ ןעֶלאָז טכאמ ראפ ןעֶנעֶז םאוָו םיִרָבֲא יד ןופ סָנייִא ןעוֶו
 ְךאַלְניִמ טיִנ טְלאוָו ןעֶרעוֶו טְּפאַמְׁש ראפ ןעֶלאָז עֶנעֶפא יִד ןופ סְנייֵא רעֶדָא
 טאָג ּוטְסיִּב טְּביולעֶג ְךּורָּ , ריִד ראפ ןייֵטְשעֶּב וצ נוא ןעֶּבעֶל ּוצ ןעוֶועֶג

 : : רעֶדְנּואוו עֶסיֹורְג טיִמ גּוא רעֶּבייֵל עֶלַא טְלייֵה אָד רעֶד

 טְלעוֶו רעֶד ןופ גיניק רעֶד טאָג רעֶזְנּוא טאָג ּוטֵסיִּב טְּביֹולעֶג הפ ָךּורַּב

 ןעֶטאַּבעֶג זְנּוא טאָה נוא תֹוָצָמ .ענייז טימ טְנילייֵהיִג זָנוא טאָה םאוָו

 ; הָרֹוּת רעֶד ןופ דייר יד ןיִא ןייז ּוצ קסוע

 ןיִא הָרוּת ןייַד ןּופ דייר יִד טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ ּוד םיִז ְךאַמ נּוא אנ ו בֶרֲעַהְו

 ,לֵאָרְׂשִי דָנּוזעֶג:זיוה סאָד קְלאַפ ןייב ןופ ליומ ןיִא גּוא ליומ רעֶזְנּוא

 רעֶרְניִק םיִדְנּוק עֶרעֶזְנּוא א רעֶדנ גיֵק עֶרעֶזְנּוא נּוא ןייז ןעֶלאָז ריִמ נּוא היו

 ןייב ןענרעל נוא ןעֶמאָנ ןייד ןעַסיוִו ןעֶלאָז עָלַא ריִמ לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייד ןּופ

 ןיינ וצ הָרֹוּת טְנעֶרעֶל אָד רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹלעֶג רָב 'הָׁשל הָרֹוּת

 ;לֵאָרׂשִי קל !אָפ

 טְלעוֶו רעֶד ןופ גיִניִק רעֶד טאָנ רעֶזְנּוא טאָג ּוטְסיִּב טְּביולעֶג הפ * ְךּורָּב

 נּוא טאה נוא ןעֶייַה עֶלַא ןופ ןעֶּביִלְקעֶג םיוא זנוא טאָה רעֶד

 ןֶעכָקנֶעב 8 4 א (ט"ע רווחמ)
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 ןתונ .ָיָי הָּתַא ְףּורָּב :ותְרות תֶא ול ןתָנו ,םיִמַעָה

 ; הָרֹוּתַה
 תֶא ּובְרָבְת הֹּכ רמאֵל ויָנָּב לֶאְו ןרָהַא 'לא רַּבַר :רמאל הָׂשֹמ לֶא יי רֵּבַדָי

  םָהָל רומָא לֵאָרְׂשִי נב

 יי אשי ,ָךֶנְדיִו ףילא ויָנָּפ יי רַאָי ,ְךֶרְמָׁשִיְו יי ! ףֶפָרֶבי
 :םולש דל םֵׂשִי ,ְךיֶלֲא ויִנָּ

 :םְֶרַבַ יָנֲאַו ,לֶאָרׂשִי ינְּב לַע ימָׁש תֶא ּומָׂשְו

 ,ןֹויִאַרָהְו ,םיִרּוּכִּבַהְו הָאֵּפִה ,רּועיש םֶהָל ןיִאָׁש םיִרָבְד ּולֶא
 םָדָאָׁש םיִרָבְד ּולֲא . הרות דומְלתו ,םיִדָמֲח תֹוליִמְגּו

 לֵאְו ,אָּבִה םִלֹועְל ול תמָיק ןרקהו ,הָזה םֶלְועַּב םֶהיֵתֹוריִּפ לכוא
 שרדמה תב תַמָּכִׁשַהְו , םירסח .תּוליִמְנּו ,םֵאָו בָא דּוּבִּכ ,ןה
 תַסָנְכִהְו , םיִלֹוח רּוקיִב ְּו ,םיחרוא תַסָנְכַחְו ,תיִבְרַעְו תיִרֲחַׁש
 םֶדָא ןיֵּב םֹולָׁש תֵאָבֲחַו ,הָלָפְּת ןויעו ,תַּמַה תיולּו ,הָלַכ

 | ;םֶלּוּכ דָגְנּ הרות דּומְלַתָו ,ֹוריֵבֲתַל

 ה הָתַא / איה הרּוהַט יב ָתַתָנָׁש הָמָׁשְנ ,יַהֹלֲא
 הרמשמ הָתַאְ יב הֶתחַפְנ הא הָתְרְצ הָּתַא

 ריתעל יב ּהָריִזַחַהְלּו , יִנָמִמ הָלָמְל ריִתָע הָּתַאְ ,יָּבְרִקְּב
 יי 5556

 םעונ ירמא ט"ע שוריפ
 ןעֶמּוק ריִמ זַא , םיִּבַרְה יד א שר הם טְּביֹולעֶג ךֹורְּב ,הָרֹוּת ןייז ןעֶּבעֶגעֶג

 ןעסונרעק היא לע הנ ,שיקסה יג ןיִא שנ "עֶנעֶג טאָה אָר רעֶד טאָג ּוטְסיִּב
 ןעֶדייֵר טּוהֶּש ןעֶמ ןוא ,תֹונֹוַעַר עֶטְסּוּפ טיִמ : הָרוּת יד ןעָּב

 רעֶד לאָז טאָג יא ןעמיה ףיד לאָז גוא ןעֶֶשְטְנעֶּב ךיד לֹאָז טאָג ו ףֶכָָבְ
 לאָז טאָנ *י ןעֶּבאָה ביל ףיִר לאָז נּוא ריִד ּוצ הָניִכְׁש ןייַז ןעֶטְכייֵל

 ;םֹולָש ןעֶכאַמ ריִד לאָז נוא ריִד וצ הָניִכְׁש ןייז ןעֶּבייֵה ףיוא

 יז ויִא ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ןיִא טְסאָה וד סאוָו הָמָשָנ יִד ,טאָנ ןיימ הָמָׁשְנ ,יַהֹלֲא

 טְלאַטְׁשעֶג רֶהיֵא טעֶמְרּופעֶג טְסאָה ּוד ןעֶּפאַׁשעֶּב יִז טְסאָה ּוד ןייֵר
 ּוד גּוא .ריִמ ןיִא יז טְסְמיִה ּוד נוא ןעֶזאַלְּבעֶג ןײרַא ריִמ ןיִא יִז טְסאָה ּוד
 ןוא ןעֶּבְראַמְׁש ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו םייצ ןיימ זַא ריִמ ןופ ןעֶמעֶנ ּוצ יִז טְסעוֶו

 . ןייַז טעֶוֶו םיִתָמֲה תֵיָחִּת זַא אֹבָל ריִתָעָל ןעֶרעֶק םּוא ריִמ ןיִא יִז טְסעוֶו

 ןוא טאַנ ןיימ טאָנ ריד יא | קנאד ריִמ ןיִא זיִא הָמָׁשָנ יִד סאוָו םייצ עֶלַא
 עֶלַא ןופ רעֶה רעב קְרעוֶו עלא ןפ רעֶה רעֶד ןעֶרעֶטְלֶע עֶגייֵמ ןופ טאָג

 תוטשג 9 4 א (ט"ע רוזחמ)
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 יי ְךינָפְל יֵנֲא הָרֹומ ,יּבְרַקְּב הָמָׁשְנַהָׁש ןמז לכ .אבָל
 ;םיִתָמ םיִרָנְפְל תומָשְנ ריִזֲחַמַה .ָָי התא ךּורָּב ,תֹומָׁשְנַה 55 ןודָא םיִשֲעַמַה לָּכ ןֹוּבַר ,יֵתֹובֲא יחלאו הלא
 ןתונה ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב

 :הליל ןיֵבּוםֹוי ןיֵב ןיִחְבַהָל ,הָניִב יוכָׂשִל
 אֹלָׁש ,םָלֹועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא יי הֶּתַא ךורָּב

 ;יוג ינשע

 אֹלָש ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב
 ;דָבֶע יִנָשִע

 אלש ,םֶלועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יָי הָּתַא ְךורָּב
 ;הָשֲא יִנָשִע

 ט"ע שוריפ םעונ ירמא |
 ןעֶוו ּוליִפֲא ,םילטב םיִרָבְד ׁשֶרְרמַה תיֵּב ןיִא
 רעֶרַא ,הֵרָׂשֶע הָנֹומְׁש עֶביֹוה יד טְנאָז ןח רעֶד

 טאג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ןּויְּב , תומָשְנ

 ןעֶמ טּוהש , הרות רעֶד ןיִא טְנֶעייֵל ןעֶט ןעוֶו
 .דנוא צ ייוֵו ,םיִלָמְּב םיִרָבְד ןעֶמְטּומְׁש ךיֹוא
 םַעְלְּב טאָה םעֶד ףיֹוא ביֹוא ,הָׁשּוּב רעֶד ראש
 יִר טיט טְּביֹולעֶג ןוא ,טְמְהּורעֶג וָנּוא עֶשְרָה

 םעֶבְלעֶוַא טיִמ ביוא , םיִׁשָרְדִמ יִּתָּב ןּוא ,ןעָלְהּוש

 יד וצ תומָשנ יד םּוא טרעק אָד רעֶד

 טְפאַלְׁש ׁשְטְנעֶמ רעֶד זַא ,םיִפּוג עטיוט

 טאָנ ּוא , טיוט יוִו ְךייַלְג רֶע זיִא

 .ןיינ היִרָפ עֶלַא םּוא םֶהיֵא טרעק
 טְכאַמרָע יוו ְךייַלְג סאָד זיא ,הָמָׁשְנ

 ;אֹבָל ריִתָעָל םיִתָמַה תיַיֲחְּת ףיוא טְזייוֵו סאָד נּוא גיִדעֶּבעֶל ייֵנ םֶהיֵא
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניק רעֶד טאָג רעֶזְנּוא טאָג ּומְסיִּב טְּביֹולעֶג הָּתַא ּורָּב

 וצ וא ןעֶבּורְּפ וצ ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַטְׁשְראַּפ ןאָה םעֶד טאָה אָד רעֶד
 ןופ ףיוא ןֶעייֵטְׁש ןעֶׁשְטְנעֶמ יד נוא טְכאַנ נוא גאָמ ןעֶשיוִוְצ ןייֵטְׁשְראַפ
 טְּבולעֶג ּזייִּג ,הָכָרְּב יִד ןעֶמ טְכאַמ םעֶד רעֶּביִא .לוק ןייז ָךֶרּוד רעֶנעֶלעֶג רֶעייֵז
 ןעֶּפאַשעֶּב טיִנ ְךיִמ טאָה אָד רעֶד טְלעיֶו רעֶד ןּופ ניָניִמ רעֶד טאָנ וטְסיִּב
 טאָה רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ גיִניק רַעְר טאָנ ּוטְסיִּב טבל ְךּורָּב ; רייַה ןייא
 ןופ "ניס רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טיול ור : טְכעֶנְקַא ןעֶפאַשאַּב טיִנ ךיש

 :הָׂשָא  ןייֵא ןעֶפאַשעֶּב טיִנ ְךיִמ טאָה אָד רעֶד טְלעוֶו רעֶד
 ךורב 10 4 ₪" ע רווחמ)
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 ונוצְרכיִנָשָעָש ,םָלֹועָה ּךֶלֶמ וניִהְלֶא יי התא ְךּורָּב סיד ןעֶנאַז רעֶּבייו

 :םיִרְוע חקופ ,םלועה ְךֶלֶמ וניֵהֹלֲאי יי הָָתַאְךּורְּב

 שיִּבְלַמ ,םֶלועָה ךֶלֶמ וניהלא יי הָּתַא ךּורָּב

 :םימּורע

 ריִּתַמ ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניִהֹלֲא יו הֶּתַא ְךּורְּב
 ;םיִרּוסֲא

 ףקוז ,םֶלֹועָה ךֶקֶמ ּוניֵהֹלֶא ו הָתַא ְךּורָּב
 ביִפּופְּב

 עקוה .םֶלועַה ְךֶלֶמ ּונָהְלֶא יי הָּתִא ךורָּב
 בימה לע ץֶרֶאָה

 ,םָלֹעָה ְךֶלֶמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ְךּורְּב
 !יִּתְרָצ לָּב יל

 ןיִכָמַה םֶלֹועָה ְךלֶמ ּוניֵהלֲא יי התא ְּךּורָּב
 -  ברָבָנ יִרֲעְצִמ

 | םעונ ירמא | - ריי עג עוו |
 עפ םעֶד ןּוהְסִּכֶא ןעֶגעֶק רימ ןעֶלעוֶנ םְגּורְהיֵפ טְּביֹולעֶג התא ףּורָּב . ןעֶבאָו רעֶגייוו

 דיי 0 חַא רעד אנ ֹוטְסיִּב
 רֶהיִא וא ןּוא ,רעֶּביִא םעֶלַא םאָד - - טאהאד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיניק
 ןעֶמּוק .רהיא טְלאָו .ןייבא לֶהּוׁש ןּוא טְמּוק :ןיִליוִו ןייַז ְךאָנ ןעֶפאַׁשעֶּג ףימ

 טְנעֶפֶע רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ גיָניֵק רעֶד םאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג 98 ורב
 גינק רעֶד טאָג ּומְסיִּב טבוע ךּורְּב } עֶדָניִלְּב יד ןופ ןעֶניוא יד

 ּומְסיִּב טְּביולעֶג ךּוָּכ ; עֶטיקאַג . ְדיילְקאַּב אד רעֶד טָלעוֶו רעֶד ןופ
 : עֶנעֶדְנּוּבעֶג יד ףיוא םעֶדְניִּב אָד רעֶד טעו רעֶד ןופ גיניק רעֶד טאָג
 ףיוא טֶכיֵר אָר רעֶד טְלעוֶו רעד ןופ גיניק רעד טאָנ ּוטְסיּב בי לעֶג -
 רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ גיני רעֶד טאָג יב טְּביולעֶג רג : עֶגיִדְנעֶקְנּ
 ןטסיּב טְּבִיולעֶג וג : לעסאו יד ףיוא דֶרֶע יִד טייֵרְּפְשעֶג םיֹוא טאָה אָד
 .רעֶדאַּב עֶנייֵט עֶלַא ןעֶּפטִׁשעֶּב טאָה אָד רעֶד טְלעוֶו רעד ןּופ גיניק רעֶר אָג
 יד ןָא טייַרְּב רעֶד טְלעוֶו רעד ןּופ גיִניק רעֶד טאָג ומְסיִּב טְּביולעֶג ףורג ;ׁשיִנעְּפ

 טורמ 1-4 א (ט"ע .רוזהמ)
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 ךורְּב
=: 

 ְךּורֵּב
4 

 +ל 79%

 ּונֵליִגרֶַּׁש ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניִחְלֶא יי ְךיִנָפְלִמ ןוצר יִהיִו

 םעונ ירמא
 טיִמ ,ַחֹומ םעֶד טימ ,רעֶּפְרעֶק ןעֶצְנאַג םעֶד טימי
 הָליֵלְחְו סח ןעֶרייֵר ּוצ טיִנ ןּוא ,ןעֶקְנאַדעֶג עֶגייֵרי
 ןעֶטעֶּב ּוצ ראָנ ,לֶהּוש ןּוא םיִלֵטְּב םיִרָבְד ןייק
 ןּוא הָנומא טיִּמ ,ת"ישה ראַפ הָלִפִּת עֶנייֵר

 ןעֶרעוֶו טְטיִלעֶגְסיֹוא םיוִנעָג רֶהיֵא טעו) ,ןֹוחָטְּבּ

 ןעֶנעֶו ןעֶפְלאָהעֶג טעוֶו ןּוא , תֹורָצ עֶלַא ןופי
 :ןֵמָצ ,ס'ְטּוג םעֶלַא טימ

 ם'ע שוריפ
 יעָג ר :ןעָׁשְטְנעֶמ יִר ןופ טיִרְט
 רעֶד ןופ גיִניֵק רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹול
 לֵאָׂשִי יד ןָא טְרּוג אָד רעֶד טְלעוֶו
 סאָד טאָנ ןעֶקְנאַד ריִמ . הָרּובְג טיִמ
 יוזַא טְפעֶהאַּב ְךיִז ּוצ זְנּוא טאָה רֶע
 : ןעֶשְטְנעֶמ ןייא נצ ליִטְראַנ ןייא יוו

 יִר טְנייֵרְק אָד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִנִק רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ווּ

 םְנייֵרְקיִנ זָנּוא טאָה רֶע םאָד טאָג ריִמ ןעקנאד ךיוא . טייֵהְנייֵׁש טיִמ לֵאָרְׂשִי |

 רעֶר ןּופ גיִניִק רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב טְּביולעֶג דו : תֹוָצְמ ןּוא הָרֹוּת טיִמ

 זַא ןעָד .דיִמ זיִא אָד רעֶד םעֶד ּוצ טְפאַרְק ןעֶּבעֶג טוט אָר רעֶד טְלעוֶו

 ףאָנ וא םיִקָסָע עֶנייַו ןופ ריִמ רע זיא ןעֶפאָלְש ףיז טְנייֵל ׁשְטְנעֶמ רעֶד
 ןעֶרעוֶג רעֶריִלְג עֶנייֵז סאָר ןעֶנְראָמ איִרָּפ עֶלַא ַחֹּכ ןייַז םֶעייֵנאַּב הב

 רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיניק רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג דייג ; טְקְראַטְׁשעֶג

 ןּופ גְנּומּולְׁש גּוא ןעֶגיוא עֶנייֵמ ןּופ ףאָלְׂש םעֶר ןעֶריִפ רעֶּביִא טכאַמ אָד

 :ןעֶמעֶרְּב עֶייֵט
 םאָנ רעֶזְנּוא םאָנ ריִד ראפ ןופ ןיִליוִו רעֶר ןייז לאָז סֶע גּוא וי יה

 ןיִא ןעֶנּואוועֶג ןעֶבאַמ זְנּוא טְסְלאָז וד ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג נּוא

 ְסֶלאָז ּוד גוא תֹוָצַמ עשיר ןיִא ןעֶטְפעֶהעֶּב זנּוא טסלאז נּוא הָרוּת ןייד
 זגוא | 12 4 א (ט"ע רווחמ)



 תירחש תלפת
 ךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵקְּבַדְו ְּךָתֶרֹותַּב

 61 אל

 ידיל אל ונאיבה לֵאְו

 ידיל אֹלְו ,ןויָסִנ יִריל אֹלְו ,ןֹוָעְו הָרָבֲע ידיפ אלו ,אמה
 .ער םֶדֶאֵמ ונקיחרהו ,עֶרָה רָצַ ּונָּב טְלַשפ לאו ,ןויזב
 ףוכ] ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמְבּו בוט רֶציִּבּונֵקְּבַדְו ,עֶר רֵבָחְמּ
 ןַחֶל .םוי לֵכְבּו ,םֹויַה ּונֵגְתֹ ,ךֶל דָּבֲעַּתְׁשִהְל ּונֵרְצִי תא
 ּונָלְמְנִתְו ,ּונֲאֹור לָּכ יֵניֵעְבּו ,ְךיֶניֵעְּב םיִמֲחַרְלּ רֵסָחְלּו
 םיִבֹוט םיִדָסֶח לֵמֹונַה ו התא ךּורְּב ;םיִבֹוט םיִדָסֲח

 :לֵאָרְשִי ומַעְל

 יִזָעָמ ,םוי לָבְבּו ,םויה ּונְליִצִּתֶׁש , יתובא יהלאו יחלֶא יי ףיִנָפְלִמ ןוצָר יִהְי
 .עֶר עַנָּפִמּו , עֶר ןכשמג ,עַר רֵבָחַמּו ,עַר םֶרָאֵמ ,םיִנֵּפ .תּוזַעַמּו ,םיִנָּפ

 ,תיִרְּב ןֶב אּוהְש ןיִּב .הֶשְק ןיר לַעַּבִמּו ,הָׁשָק ןיִדֵמ , תיִחְׁשַמַה ןֶמָׂשִמּ
 ?תיִרְּב ןָב ֹוניֵאָׁש ןיִבּ

 ,ֹוניֵתֹובָא יהלאו ּוניֵתֹלָ
 ; םֶדְק, יִמָש יֵמְׁשִמ

 ,םיִמָחְרְו הָעּׁשְו תבוקפכ ּונרָקְפּו ,ְךיֶנְפְל בוט ןורָכב ּונֵרְָ
 קָחֶצִי םֶהָרְבַא . ,םיִנֹומְדְקַה תְַהַא ּוניֵהֹלֲא ו ּונָל רֶכָח

 וה ו ו

 ט"ע שוריפ

 הָריִבַע ןייק וצ ןעֶמּוק ןעֶזאָל טיִנ זְנּוא
 ּוצ םיִנ נּוא טְכעֶר םוא ןייק וצ גּוא
 דנאָש ןייק ּוצ טיִנ גּוא גְנּובּורְּפ ןייק
 זנוא ןיִא לאָז עֶרָה רֶצֵי רעֶד נּוא
 רעָטייוו רעֶד גוא ןעֶגיִטְלעוֶויִג םיִנ
 נוא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶטְנעֶלְׁש א ןופ זָנּוא
 טְפעֶהאַּב גּוא רָכַח ןעֶטְכעֶלַׁש א ןופ

 ןיִא תהא בוט רֶצי םעֶד ןיִא זְנּוא
 ץֶרעֶזְנּוא ןייַא גייַּב נּוא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ
 וצ גיִנעֶמ רעֶטְנּוא ןייז ּוצ ןעֶקְנאַדעֶג
 ןעֶּבעֶג וָנּוא טְסְלאָז ּוד נּוא ְךיִד ןעֶניִר
 רָסָח וא ןח וצ גאָמ עלא נּוא טְנייַה
 גוא ןעֶגיוא עֶנייַד ןיִא םיִמֲחַר גוא
 ןעֶשְטְנעֶמ עָלַא ןופ ןעֶגיוא יד ןיִא
 טְסְלאָז גד ןּוא ןְהעֶז זְנּוא ןעֶלעֶוֶו סאו
 .דאָנעֶג עֶטּונ ןעֶטְלעֶג ראפ זְנּוא
 ראפ אָד רֶד טאָג ּומָמיִּב טְּביִולעֶג ביי

 8 (ט"ע רוזחמ/

 ;לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייז וצ דאָניִג עֶמּוג דְלעֶג
 ןעֶליוו רעֶד ןייז לאָז םִע וי יִהְי

 טאָג ןוימ טאָנ ריד ראַּפ ּוצ ןופ
 גד ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַמ ןופ טאָנ נוא
 נאָמ עֶלַא גוא טְנייַה ְךיִמ טְמְלאָז
 עֶשְטְנעֶמ עֶבְלעֶוַא ןופ ןייז ליצמ
 םאָד נוא םיִנָּפ יזע ןעֶנעֶנ ייֵז סאוָו
 ןעֶנעֶק ןייז םיִנָּפ זיִעֵמ טיִנ לאָז ְךיִא

 ליצמ ְךיֶמ ייֵז וא ןעֶשְטְנעֶמ עֶרעֶדְנַא
 ןופ גוא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁשִא ןופ
 ןיא ןופ א רָכֵה ןעֶטְנעֶלְש ַא
 יעֶנעֶּב עֶזייֵּב ןופ גוא ןֵכָׁש ןעֶטְכעֶלְׁש
 תיִחְׁשַמֲה ןָטִׂש םעֶד ראפ וא ׁשיִנעֶג
 ראפ גּוא ןיִד ןעֶרעֶוְׁש ןייֵא ןופ
 זיִא רֶע יימ ןיִר לַעַּב ןעֶטְנעֶלְׁש א
 ןּופ יִדּוהָי ןייק ּםיִנ רעֶדָא יִךּוהי ןייֵא
 ; ןייַג ליִּצַכ טאָג ְךיִמ ּוטְמְלאָז ץֶלֶא
 5ארשיו 18 8



 תירחש תלפת | 2
 רַהְּכ ּוניִבָא םֶהֶרְבִאְל ָּתְעַּבְׁשִנָׁש הָעּובְׁשַה תֶאְו דָסֶחַה תֶאְו תיִרְּבַה חֶא ,ָףיֶדְבֲע לֵאָרְׂשִיְו

 ;ְָךֶתְרֹותְּב בּותְּכַּכ , חַּבְזִמַה יִּבַ לע נְּב קֶחֶצִי תֶא רקֲעָׁש הֶדְקֲעָה תֶאְו , הָירֹומַה

 םֶהָרְבַא ויָלֵא רֶמאֹיַו םֶהָרְכַא תֶא הָסָנ םיִהֹלֲאָהְו הָלֵאָה םיִרָבְרַה רַחַא יִהְיַנ
 קָחְצִי תֶא ְּתְכַהָא רֶׁשֲא ריי תֶא נב תֶא אָנ חק רֶמאַֹו : יננה רֶמאֹיַו

 רמא רֶשֲא םיִרָהֲה דחַא לע הָלֹועְל םש והָלֲעַהְ הָיְרומַה ץֶרֶא לֶא ל ו

 תאו ותא ויִרָעַנ ינש תא חַקָיַו ורומת תֶא .שובחיו רֶקֹוּבַּב םֶהָרְבִא םָּכְשִיַו : : ףיִלֵא

 ;םיִהלֶאַה 5 רַמֲא רֶׁשֲא םֹוקָמַה לֶא לו םקיו הלוע יִצָע עקבינ ונָּב קָחְצָ
 רָמֹאַֹו ;קֹוחָרְמ םֹוקָמַה תֶא אֵרָיַו ויָניֵע תֶא םֶהָרְבַא אֵׂשיַו ִׁשיִלְׁשַה םֹויַּב
 הֹּכ דע הָבְל רַעַנַהְו יֵנֲאַו רומחה םִע תפ 5 ּובֵש ויִרָע לא םֶהָרְבַא

 קָחְצִי לע םֶׂשֵיַ הָלֹועָה יצע תא םֶהָרְבַא חקיו םֶכילֲא הָבּוׁשָנְו הָוֲַּׁשִנְ

 קחְצִי רֶמאֹיַו : וָדְחַי ם םֶהיֵנְׁש וכל תֶלֶכֲאַמַה תֶאְו ׁשאָה תֶא ודָיְּב חקיו ונב

 םיִצֵעָהְו ׁשֵאָה הֵנָה רֶמאֹיַו ינָב ִנָנה רמאיו יִבָא רֶמאֹיַ ויָבָא ם םֶהָרְבַא לא

 וכליו יָנְּב הָלֹועְל ה לֵה ול הֶאְרִי םיִהֹלֲא םֶהָרְבַא רמי : : הָלֹועְל הָעַה הֶיַאְו
 תֶא םָהָרְבַא םָׁש ביג םיִהֹלֲאָה ול רַמָא רֶׁשֲא םוקַמַה לֶא ואביו :וָדְחַי םֶהיֵנְׁש
 ַחַּבְזִמַה לע ותוא םֶשיו ונּ קָחְצִי תֶא רוקעיו םיִצְעַה תא ףורעינ .חּבומה

 :ונּב תֶא טוחשל תֶלֶכֲאַמַה תֶא חקיו וי תֶא םֶהָרְבַא חלשיו : םיִצָעְל לַעַמִמ

 : יִנָנֶה רֶמאֹיַנ םֶהָרְבַא םֶהָרְבַא רֶמֹאֹיַו םִיַמָׁשַה ןמ יו ּףאְלמ ויִלֵא אָרקיַ
 יִּתְעַרְי הָּתַע יִּכ הָמּואְמ 'ט שעת לֵאְו רענה לֶא ֶרָי החלש לא רֶמאֹיַו

 םֶהָרְבַא אשיו : : יָנְמִמ ְדיִחְי תֶא הֶנָּב תֶא ַתְבַׂשֲח אלו הֵּתַא םיִהֹלֲא אֵרָי יִּכ

 תֶא 'חקיו םֶהָרְבַא ליו ויָנְרקְּב ךֵבֶמַּ וחג רחא ליא הנה אָריִו ויָניֵע תֶא

 ןמ | 'תיש םֶהָרְבַא 7 יי ףאלס אָרְקִיַו :הָאָרָי יי רַהְּב םויַה רָמָאָי רֶשֲא
 הָזַה רָבְרַה 'תֶא הישע רֶׁשֲא ןעי מ יי םּואְנ יִתְעַבשנ יִּב רָמאֹיַו ;םִיָמָׁשַה
 עֶר תֶא הָּבְרַא הֵּבְרַהְ ףֶכָרָבֶא ךֵרָב יִּכ : ךָדיִחְי תֶא ףֶנֶּב תֶא ָּתְבַׂשָח אלו
 ;ויָבֵיֹוא רַעַׂש תֶא א שרָיו יה תַפָׂש לע רֶׁשֲא לוחַכְו ִיַמָּׁשַה יֵבְכּובְּ
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 וריי ו ויָמֲחר תֶא ּוניִבָא םֶהָרְבַא שבב ומ .ּוניתֹובֲא תיִרְּב

 וניֵלֲעמ ר א תֶא וה ושב ןּכ ד 0 תשע יִדָּ ותוא טֹוחְׁשְל הֵצָרְו

 0 הש רַבָר דה תֶא וג ולא ו יי : םִיְַו הל ףֶצ ְרַאָמּו ףריעמו ממ

 יִתיִרְּב 'תֶא ףאו בוקַעָ יִתיִרְּב .תֶא ִּתְרַבָוְו ,רּומָאַּכ ףֶדֶבַע הָשמ ידי לַע
 :רֹּכְזַא ראה רֹּכְזָא םֶהָרְבַא יִתיִרְּב ת תֶא ףַאְו קָחְצִי

 תעשב 18 4 א (ם"ע .רוזחמ)



 68 ב7 הלפתה יניד
 ראפ טעוֶו תֹוכָדְּכ יִד - עַמְׁש ; םָלֹועְל , ְךאָנ טְנאָז ןעֶמ תַעַׁשְּב (8

 1 ןייג ייַּב < קּוסַּפ םעֶד 'םִדָא אהי
 יד וא ןעֶמ לאָו ,"לֵאָרָׂשִי מש

₪ 

 טימ ןייַז וצ אֵצֹוי באה עני
 םְגאָז רֶע סאוָו עַמְׂש תַאירק רעֶד רעֶדייֵא זא אָרומ טאָה עמ א (3

 ;טְצעֶי : תַאיֵרְק ןעֶגאָז טעו) ןעֶמ
 א עא יייי=

 לַע הומו , יולגבו רֶתָסְּב םִיַמָׁש אָרָי םָדָא אָהְי םִֶלֹועְל
 : : רמאיו םָּכְׁשִיְו , כא ,תָמֲאָה

 וניֵתֹוקְדִצ לע אל , םיִנֹדֲאָה יודו ,םיִמָלֹועְה לָּכ ןובר
 ְךיִמֲחַר לע יִּכ .ךיְנָפָל ּונינּונֲחַּת םיליפמ ונְחַנֲא

 ,וניֵתֹוקְדִצ המ .ונדסה הָמ .ונייח המ .ּונְחַנָא המ .םיִּבַרְה
 רמאנ הַמ .ּוניתרובג המ ;ּונחּכ המ ,ּונֵתָעּוׁשְי המ
 םיִרֹוִּנַה לֵּכ אלה ,ּוניֵתֹובֲא יָתְלאַו ּוניֵחֹלֲא יי ְךיֶנָפְל
 ִלִַּכ םיִמְכֲחַו ,ּיָה אֹלְּכ םשח יֵׁשְנאְו .ְךינָפְל ןיאּכ
 .והת םהישעמ בור יִּכ ,לָכְׂשִה יִלְבִּכ םיִנֹובְּו ,עֶדִמ

 ר "ו "מ

 ם"ע שוריפ
 סנס רעֶד לאָז גיִּבייֵא אה םִלֹועְל

 2 יִמָבְראָפ םיִמאג ןייא ןייז
 הָרומ :ןא שיִנעֶגְראָּב ראפ ןיִא ּוליִפֲא
 תתֶמָ לאָז נוא תָמֲא םעֶד ףיוא ןייז
 א ןעֶצ ךאַה ןעֶצְנאַג ןייז טיִמ ןעֶרייֵר
 היִרָפ עֶלַא לאָז רֶע נוא טייק ֵשְלאַּפ

 : ןעֶגאָז םאָד
 ןיְִלעוֶו עָלַא ןופ רעֶה ,םיִָֹעָה יִּ ןוּבִר

 :עֶנ לֶהיֵפ רעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו םינ
 רעֶזְנּוא ןעֶפְראוַו ריִמ ןַעוט טייֵקְיַטְכעֶד
 ןעֶגעוֶו ןופ טְרֶעיינ ריר ראפ םעֶּבעֶג
 סאוו ןעֶד טייקְמיִראַּבְרעֶר להיפ עֶגייַד
 ןעֶּבעֶל רעֶזנּוא זיִא סאוָו ריִמ ןעֶגעֶז
 זיא םאוָו דאָניִג רעֶזְנּוא ןיִא םאוָו

 1: \מ"ע רוגהמ)

 ב סמ 1

 ַחֹּכ רעֶזְנּוא זיִא סאוָו ףִליֵה רעֶזְנּוא
 ןעֶלאָז סאוָו הָרּוכְג רעֶזְנּוא זיִא סאו
 רעֶזְנּוא טאָג רי ראפ ּוצ ןעֶנאָז ריִמ
 ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא ןופ טאָג גּוא םאָנ
 יװ ןעֶנעֶז םיִרֹוּכָג עלא ראוָו ראפ
 ןיִׁשְטְנעֶמ יִר גוא ריִד ראַפ ּוּצ טְׁשיִנ
 זיא םֶש ןעֶסיֹורְגַא ןעֶּבאָה ייֵז םאוָו
 םיִנ רהאָנ ןעֶמְלאוָו ייֵז יו ייל
 ןָא יונ ןעֶנעֶג םיִמָכֲח יִד גּוא ןעֶוועֶג
 עֶגיִדְנאַטְׁש ראפ יד נוא טֶתאַשְנעֶסיוִו
 עֶרֶעייֵז ןעֶד לש ןח יונ ןעֶנעֶז
 הא טיִנ ןעֶנעֶז םישעמ עֶטְסְנייֵמ
 ףאַּה טיִנ ראָנ זיא געֶמ בעל עֶרֶעייֵז
 .סאָה טְהעֶז ןעֶמ עֶשְטאָה וא ריר

 ןפא / 8
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 תירחש תלפת 6

 הָּמֵהְּבַה ןמ םֶדָאָה רתומו .ּךיֶנָּפְל לָבָה םֶהְייַה ימיו
 = ':לֶבָה לכה יִּכ ,ןא

 ,ּךֶבַהֹא םֶהָרְבַא יֵגְּב .ְּךֶהיִרְב יִנְּב ךמע ּונְחַנֲא לֶבֲא
 ודיִחְי קֶחֶצִי עַרֶז ,הָירֹומה רַהְּב ול תְעַּבְׁשִנָׁש

 .ףרוכב ְךְנַּב בקעי תדע ,חְּבְמַה יִּבַנ לַע דקַענש

 ,וב ָּתְחַמְׂשִׁש ּךְָחְמִׂשִמּו .ותוא ָּתְבַהְאֶׁש ְּךְתֶבֶהַאָמָׁש
 :ןורשיו לֵאָרְׂשִי ֹומְׁש תֶא ְתאָרְק

 ַהֵּבַׁשְלּו ,ְּךֶל תֹורֹוהְל םיִבָיֵח ּונְַנָא ְּךֶכיֵפְל
 חַבֶׁש תַתָלְו שרקלו ךרבלו ךְרָאָפְלּ

 המּו ,ּונֵקְלָח בוט המ ,ּוניִרְׁשַא .ּךֶמֶׁשְל הָיְדֹוְ
 ,ּונירְשִא | וניִתָשּורָי הֶּפָי הֵמּו ,ּונָלְרֹוג םיִעְנ
 רקובו בֶרֶע םיִביִרֲעמּו םיִמיִּכְשִמ ּונְַנֲאָׁש

 =  ּוםֹולָבְּב םִיַמֲעַּכ םיִרְמֹואְו =
 = ּורָחֶא הֶוהְי ,ּוניֵהֹלֶא הָוהְי , לֵארְׂשִי עמש |

 :דַעְו ועל תּוכְלַמ רוב םש ְךּורָּב שחלנ

7%" 

 ט"ע שוריפ

 ןופ תֹולֲעַמ רעֶמ טאָה ׁשְטְנעֶמ ןייא

 ןעֶד טיִנ רֶהאֵנ זיִא סאָד הָמָהְּב ןייֵא

 טוט שְטְנעֶמ רעֶר סאו .גניִדְסלַא

 הֶאְנַה ןייז ןופ טְלעוֶו רעֶד ףיוא

 :טְשיִנ ץֶלַא זיִא ןעֶגעוֶו

 א םעֶד טיִמ רעֶּבָא טס לבא

 ריִמ םאָד םיֹורְג הָלֲעַמ רעֶזְנּוא 7

 סאוו ןעֶרעֶטְלֶע ןופ רעֶדְניִק ןעֶנעֶז

 ןעוֶויִג תיִרְּב תֶרֹוּכ ייֵז טיִמ טְסאָה ּוד

 םֶהָרְבַא ןעֶטְּביִלעֶג ןייב ןופ רעֶדְניִק

 ןעֶראֹווְשעֶג םֶהיִא ּוצ טְסאָה ּוד סאו

 ןעֶנעֶז ריִמ חיִךומ נְראַּב םעֶד הוא
 ןעֶגיִצְנייֵא ןייֵא ןיינ ןופ | רעדניק

 א  (טםצ רווחמ)

 ןעֶדְנּוּבעֶג זיִא רֶע סאוָו קָחְצִי ןְהּוז

 .ןָּבְרקַא ראַפ ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיוא ן עֶראוַועֶג

 ןייד ֿבֹקֲעַי ןּופ סױרַא ןעֶמּוק ריִמ

 ןייד ןענעו ןּופ סאָד ןְהּוז רעֶמְצְלֶע

 ביל םֶהיִא טְסאָה ּוד סאוָו טְפאַש ביִל

 גד םאָד דייר ךייר ןּופ וא ט טאַהעֶג

 ּומְסאָה דייֵרְפעֶג םיִא טיִמ ְךיִז טְסאָה

 גוא לֵאָרְׂשִי ןעֶמאַנ ןיינ ןעֶפּורעֶג

 : ןורשי
 גיִרְלּוש ריִמ ןעֶנעֶז םּורָר יימא ְךֶכיִפְל

 נּוא ןעֶּביול נּוא ןעקְנאַד ּוצ

 נּוא ןעֶגיִלייֵה ּוצ ףיר ןעֶנייֵׁשאַּב ּוצ

 ןייב ּוצ ןעקנאר נוא ביול ןעֶּבעֶנ ּוצ

 ןָעמָאנ 16



 תירחש תלפת |

 .תרבדו 'דינבל .םֶּתְנַנְׁשִו

 65 ל

 ₪ לכ :םויח ומי יִב
 ףררב ףֶּתכָלְבּו ְּךֶתיִגְּב רב םָּב

 ןיֵּב תֿפָמֹטְל ּויָהְו ףֶדָי לַע תֹואָל םתְרשְקּו :ףֶמּוקְבּו ְּבֶכֶׁשְבּ
 ;ךיֶרָעְׁשִבּו ףֶהיֵּב תווזמ לע בתו : יִניֵע

 אָרְבנְׁשִמ אוה התא ,םֶלֹוְעַה אֵוְבִנ אלׁש רַע אוה הָּתַא
 אוה הָתַאְו .הזח םֶלֹועַּב אוה הָתַא ,םֶלֹועָה

 שדקו .ךֶמֶׁש ישירקמ לע ְךֶמֶׁש תֶא שדק אבה םלועל
 נר ַהיֶּבִנִתְו םו דה ךתַעּושיבו .ךֶמָלֹועָּב ְךְמַׁש תֶא

 ;םיִּבַרַּב ףמש תֶא שדקמ ,ַי הָּתִא ףורָּב
 ' אוה הָּתַא

 7 הש שה

 יא םוג ראג יוָנ זָנּוא לואוו ,ןעָמאָנ
 ירו גוא הזֲה םַלֹועָּב קֶלֶח רעֶזְנּוא
 אֵּבַה םָלֹועְל לֵרֹונ רעזנוא זיִא םיִז
 תַׁשּורְי .רעֶזנּוא זיא ןייש יונ וא
 הי ןעֶרעֶרעֶּפ ריִמ סאָר זֶנּוא לואוו
 ןעֶגְראָמ גוא טְניִבָא ף'ז ן ןעֶגיִמעֶּפׁש גּוא
 גאָט עלַא להאָמ ייוְוַצ ןעֶגאָז גוא

 ;לֵאָרְׂשי עַמְׁש
 ור םאוו םאָג טסיִב ןד אה הָתַא

 יד רעֶדייֵא ְךאָנ | ןעוֶועֶג טְמיִּב
 וד ןעֶראוָועֶג ןעֶפאׁשעֶּ זיִא םֶלעוֶו
 יד וא םעֶר ףאָנ טאָנ ףיוא טי

 8 (ט"ע רונחמ)

 ּ ימְׁשַּב וניִהְלַא יי
 ;  ,םיִנֹויְלֲעַה םִיַמָש

 ורחא 3

 א יִּכ יֵאָּב לָּכ ו עריו ּוריֵּכִי ץֶרֶא ףיוק
 ראה תוכלממ לכל ְךֶרֶכְל ם יִהְלֲאָה א

 .טיע שוריפ

 אה

 יֵמְׁשִבּו ,ץיֶרָאְב
 אוה הָּתַא תֶמֶא
 ןיִא ְךֶרְעְלַּבִמּו |
 ?רופְנַּכ עַּבְרַאָמ

07 

55 > + 

 ור . ןעֶראוָועֶג ןעֶפּאׁשעֶג זיא טְלעֹוֶו
 טְסיִּב גר גּוא הָזַה םִלֹועָּב ֹובאָג טְסיִּב
 ןעֶמאָג ןייר גילויה אָּבַה "םלועְל טאג
 - ןעֶמאָנ ןייב ןעֶגיִלייֵה סאוָו יד ףיוא
 טְלעֶוֶו ןייד ןיִא ןעֶמאָנ ןייד גיִלייַה וא
 ְבייֵהְרעֶֶ לאָז ףליה ןייב ךְרּוד גוא
 עג ךּורְּב ; טּפאַׁשְרעֶה ערעוקוא ןעֶרעוֶו
 טְניִלייַה אר רעד טאָג וטְסיּב טְּביֹול

 +: טייל ליפ ןעׁשיוִוְצ ןעֶמאָנ ןייז
 םעֶד ףיוא טאָנ טֶסיּב ןך אה התא

 רֶרֵע רעֶד ףיוא נּוא לעֶמיִה
 טֵטְׁשְרעֶּביוא עֶביֹוה ץְנאַג יר ןיִא גוא

 ףעטיה 0 6



 תירחש תלפת

 םִיַה תֶא ,ץֶרָאָה תֶאְו םימשה תֶא ָתיִׂשָע הָּתַא
 ךיֶרָי הֵׂשֲעַמ לֶכְּב יִמּו ,םָּב רֶׁשֲא לַּכ תֶאְו
 המ ל רַמאֹיׁש .םינותקתב וא ,םיִנֹויְלַעָּב

 ,דָסֶח ּונָמִע הֵׂשֲע ,םִיַמְׁשַּבֶש ּוניִבָא ,הֶׂשֲעַּת
 ונְל םִיַקְו ,ּוניֵלָע אָרְקִנָׁש לודגה ףךמש רּובעַּב
 ,םֶבְתֶאאיִבָאאיִהַה תֵעָּב ,בּותְּכָש הַמּוניַהלֲאַַי
 םֵׁשִל םֶכְתֶא ןֵּתֶא יִּכ ,םֶכְתֶא יִצְּבִה תֵעָבּו
 םָכיֵתּובְׁש תֶאיִבּוׁשְּב,ץֶרֶאָהיִמַעלכִּב הָלֲהְתַלְ

 יי רַמָא ,םֶכיֵניֵעְל
 .הלפתה  יניד

 ןעֶגאָז טיִנ ןעֶמ לאָז תֹונַּבְרִק יִד (א
 ,גאט ןיוש זיא םָע ןעוֶו רֶהאָנ

 ןעֶנעֶרְפ רֶע ףְראַד יםֶהיֵניֵּב ַעיִרְכִ;
 רעד ׁשְטייֵמ יִר טְסייוֵו סאוָו םעֶד

 טְנעֶראוָועֶג רֶעייֵז ךיֹורְּב ןעֶמ ןעֶד ןופ ;גיִרְנֶעייֵטְׁש ןעֶגאָז ייֵז ןעֶמ לאָז ףיוא
 שְטייֵט יד ןעֶּבאָה ּוצ ןעֶניִז ןוא ןייז | שייט יִד טיִנ טְסייוֵו סאוָו רעד (ב

 ויִּב ךֶמוקמ ּוהְזיִא, ןופ
רחלה

 

 ט"ע שוריפ

 רעֶד טְסיִּב ד תא רעֶטְׁשְרֶע רעֶר

 ינאָנ ןייק זיִא ריִד ןָא נּוא רעֶטְצעֶל
 ןעֶמעֶּב ריִמ זו ןעֶדְנאַהְראַפ טינ

 ןעֶּפאָה סאָוָו יִד ןייַא לעֶמאַז טאָנ יד <
 רעֶר ןופ ןעֶקע ריִפ עלא ןּופ ריִד ּוצ
 ןּופ טייל עֶלַא ןעֶזאַל ריבי ;טְלעוֶו

 טאָנ ור סאָד ןעֶנעֶק רעֶד טְלעוֶו רעֶד
 ןּופ ךייבְניִניִק יד רעֶּביִא ןייֵלַא טְסיִּב

 יִד ןעֶפאַׁשעֶּב טְסאָה ּוד דֶרֶע רעֶּד
 ץֶלַא נא םַי םעֶד רֶרֵע וא לעֶמיִה
 זיִא רעוֶו גּוא זיִא םֶהיֵא ןיִא סאוָו
 ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עביר עֶלַא ןעֶשיוִוְצ

 רעֶרָא עֶטְׁשְרעֶּביוא יר ץעֶׁשיוְִצ
 8 (מ"ע רוזחמ)

 ;סאָד טְנאָז ןעֶמ תַעַׁשְּב

 רֶע םאוָו עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יִד ןעֶש ׁשיווְצ
 ,וטְכּוט םאוָו ריִד ּוצ ןעֶגאָז ןעק
 ןיִא זיִא אָד 'רעֶד רעֶטאָפ רעֶזְנּוא
 דָסָח גוא הקדצ זְנּוא טיִמ ומ לעֶמיִה
 רעֶר ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ןייד ןעֶגעוֶו ןּופ
 םאוָו רעֶמּוצטְכְראַפ נּוא רעֶקְראַטְש
 ריִמ ₪ ןעֶפּורעֶג ןְנּוא ףיוא זיא רֶע
 יז טאָנ רעֶזְנּוא טאָג ףיד ןעֶמעֶּב
 ןיִא קּוסַּפ םעֶד םייקמ ְךיַנ זְנּוא ןָא
 ְךיִא לעוֶו הָלּואְג רעד ןּופ םייצ רעֶד

 לעוֶו ְךיִא גוא ןעֶלְמאַז ןייֵא ךייַא
 בול גוא םֵש ןעֶטּוגַא ןעֶּבעֶג ךייַא
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ תומוא על ןעֶשיוִוְצ
 -רֶעייֵא ןעֶרעק םּוא לעוֶו ְךיִא זַא
 שינ נעקנַײֿפעג 2 6
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 ןיִא ןעֶנּופעֶג ריִמ יונ יֹוזַא תֹינְּכְרִק ןופ תֹויִׁשרַּפ יד טְּביֹולעֶג רָעייֵז ןעֶּבאָה םיִמָכָח י*
 בב וצ ןעֶנעוֶועֶג הָלְנְמ דוס םעֶד טאָה איִבָנַה ּוהָיְלַא זַא טייֵמְׁש םָע ןּוא אָרְמִג רעֶד

 : הנו םיורג טיִמ ןעֶגאָז ּוצ 'תֹויִשְרַּ יִד ןעֶמ טְרעֶהעֶג םּורָד סֶחְנּפ

 ונֹכְ תֶׁשֹחְנ רויָּכ ישע :;רמאל הָשמ לֶא יי רֵּבַדְיַו

 תֶא ונָמִמ ויָנְבּו ןל
 םִיַמ ּוצֲחְרִי דַעֹומ לֶהֹא לא םָאובְנ טה הילר תֶאְ םֶהידְי
 ריטקהל ,תֵרָׁשְל ַחֵּבְוִמַה לֶא םֶּתְׁשִנְב וא ,ּותּומָי אל
 הָתְיִהְו ,ּותּומָי אֹלְו םֶהיֵלְנַרְו םֶהיִדְי ּוצָחָרְו :ַײל הָׁשִא

 ;םֶתֹורֹודְל וערזלּו ול םֶלֹוע קָח םֶהְל
 ןשדח תמורת תשרפ

 תַרוּת תאז ,רֹמאָל ויָנָּב תֶאְו ו תֶא וַצ :רמאָל הש לא יי! רֵּבַדינ
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 לע ריִמְקהְו ,הָלועַה היל רו קב ג רוב מ םיצע ןחכה ה ָהיֶלֵע רַעָבְּ |
 :הָבבִת אל ,ַהָּבְזמ וה לע דקות ריִמָּת שא : םיִמָלְׂשַה יֵבְלָח

 : ףֹוצָר יִהָי, םעֶד טיִנ ןעֶמ טְגאָ הָנְׁשַה שאו םּוא

 ָּכ לַע ּונָל לוחְמַתְו ּוניֵלָע םֵחַרְּתֶׁש , ּוניֵתֹוכֲא יהלאו ּוניֵהלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יה
 ׁשרקמה תיֵּב הָכְבִיִשְו } ,ּוניִעָשָפ לכל הלו , וניָתונוע לָּכ לע ונל רַּפַכְתּו ,ּוניתאטח

 ניִלֲע ָּתְבַהְּכֶׁש ֹוטְּב ,ּונֵדְעַּב רפכָיָש דיִמָּתַה ןּכרק ךינפל ביִרְקנ , ּוניֵמְיב הָרָהְמָּב
 ; רּומְאַּכ ָדֹובְכ יִּפִמ ףָדְבַע הָׁשֹמ יִרָי לע ָהֶתֶרֹותְּג

 ָתְרַמֶאְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא וצ :רמאל הָׁשֹמ לֶא יי רַּבַדְיַ
 ִחֹחַנ חיִר ,יׁשֲאָל יִמְחַל יִנָּבְרִה תֶא .םֶהיֵלֲא

= 

 ט"ע שוריפ
 ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָנ גּוא צ רֵּבַרָיַו רעֶדיוִו טעוֶו רֶהיֵא סאָד ׁשיִנעֶקְנייֵפעֶג
 םֶהיֵא וצ טאָה נּוא הָׁשֹמ גוא דַנאַל רֶעייֵא ןיִא םולָשְּב ןעֶציִז
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק יד ןָא גאָז ;טְנאָזעֶג ןעֶגו עֶרֶעייֵא טיִמ סאָד טעו רֶהיֵא

 טּולְּב סאָד זיִא םאב ּבְרִק ןייַמ יב ;טְגאָזעֶג טאָנ טאָה רוזַא ןְהעז
 סָאװ 8 6 א (טיע רוזחמ)
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 השאה הֶז ,םֶהָל ָּתְרַמָאְו : ֹודֲעֹומְּב יל ביִרְקַהְל ּורְמְׁשִּת
 : םינש ,םימימת הָנָׁש יִנּב םיִׂשְבַּכ ,ַײל ובירקּפ רֶׁשֲא
 .רקובב הֶׂשֲעַּת דֶחֶא ׂשֶבָּכַה תֶא :ריִמָת הָלֹוע ,םֹויַל
 תיִריִׁשֲעַו ;םִיָּבְרַעֶה ןיֵּב הֶׂשֲעַּת ינשה שככה תֶאְו
 תיעיבר תיִתָּכ ןִמ משב הָלּולְּב ,הָחְנִמְל תלוס הָפיִאַה
 ַחוחיִנ ַחיִרְל ,יַניִס רַהְּב הָיוׂשֲעה ריִמָּת תלוע :ןיהה
 שרוקב ,רֶחָאָה ׂשֶבָּכַל ןיִהַה תיִעיֵבְר ֹוּכִסִנְו :ייל שא

 ןיֵּב הֶׂשֲעַּת יֵנֵׁשַה ׂשֶבֶּבַה תֶאְו ;ַײל רֶכֵׁש -ְךֶסֶנ ו
 הֶשא , תַשַעּת וּכְסִנְכּו רקובה תַחַנמְּכ טיר

 ;ייֵל חוחינ חיר

 ףיוא םציִרָפְׁשעֶג טאָה ןעֶמ סאוָו
 סאָד טיֹורְּב ןייֵמ יט ַחֵּבְַמ םעֶד
 סאו הָמָהְּב רעֶד ןּופ | קלה רעֶד זיִא

 םעֶד ףיֹוא טְגעֶרְּב ראפ םאָה ןעֶמ
 ןיֵא ריִמ ּוצ זיִא םאָד סאוָו ַחְֵּזִמ
 ןעֶמייֵהעֶג ּבאָה ְךיִא םאָד ַחּור תַחַנ
 .ןעֶראוָועֶג ּוהְמעֶג זיִא ןוצר ןיימ גּוא
 ןייַז ּוצ ביִרְקִמ ןעֶּמיִה רֶהיֵא טְלאָז
 נּוא ףֶחָל ָּתְמָאְו ; מייַצ ןייז ןיִא ריִמ ראפ
 זיִא םאָד ןעֶנאָז ייֵז ּוצ טְסְלאָז ּוד
 .ףיוא טְלאָז רֶהיִא סאו ברק רעֶד

 מאָנ ראפ ןייַז ביִרְקַמ רֶעייֵּפ םעֶר
 ןעֶכיִלְטיִא םּומ ןייֵא א ףאָׁש עֶנירְהאי
 ;דיִמָּת ןֵּבְרַק ןייֵא ראפ ייוֵוְצ גאָט
 ןיִא ןעֶטייֵרְּ ןָא ּוטְסְלאָז ףאָׁש ןייֵא
 ןעֶשיוִוְצ ףאָש ןייֵא נּוא היִרְּפ רעֶד
 ןּופ קֶלֵח טְנְהעֶצ ַא נּוא ןעֶטְניִבָא יד
 הָחְנִמ ןייֵא ּוצ לֶהעֶמ ליִמעֶז םאַמַא
 ליֵא םעֶנעֶסיֹוטְׁשעֶג טיִמ טְשיִמעֶג

 5 (ט"ע רוותפ)

 תֶא םיָנֲחֹּכַ הַא יֵנְּב ּוקְרָזְו יי

 נשיא

 ט"ע שוריפ |
 יו יוזא .רעָמָע ןייֵא ןופ לעֶמְרעֶפ ַא
 טאָה ןעֶמ םאוָו הלוע ןָּבְרִה רעָר
 יִנִס גְראַּב םעֶד ףיוא ןעוֶועֶג בירקמ

 ףיוא ןֶּבְרַק ןייֵא חור תַחַנ ןייֵא ּוצ
 ןייז גוא יּיִסְו ; םאָנ ראַפ רֶעייַּפ םעֶד

 ןייַא ןופ לעָטְרעֶּפ ַא ןייַז לאָז גְנּוסיִג
 ףיוא ףאָׁש יא ּוצ ןייַװ רעֶמֶע
 ַחַּבְוִמ רעֶד זיִא סאָר םֶרָא גיִלייֵהַא
 ןייונ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןעֶמיִנ ןעֶמ לאָז
 ףאָש עֶרעֶרְנַא יִד תא :טאָנ ראפ

 יד ןעֶשיוִוְצ ןעֶטייֵרְּב ןָא .ּוטְסְלאָז
 םאָד נּוא הָחָנִמ יִד יוִו יֹוזַא ןעֶטְניִבָא
 ּויִא םאָד היִרָפ רעֶד ןיִא ןּופ גְנּוסיִנ

 ;טאָנ ראַפ ַחּור תַחַנֲא

 םעֶר ןעֶליֹוק לאָז רֶע גּוא יתיי טַחָשְ
 ןּופ םייז ןופָצ םעֶד ייּב ןָּבְרַק

 רעֶדְניִק יד נּוא טאָג ראַפ ַחֵּבְזִמ םעֶד

 מּולְּב ןייַז ןעֶצירְּפְׁש ןעֶלאז רחש ןופ
 = ?ַהָּבְזִמ םעֶד םּורַא

 תתא = | יי 4
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 תא ְךיֶגָפְל וניתובא וריטקחש ,ּוניֵהֹלֲא ָָי אוה הָּתַא
 , םִיק הָיָה שדקמה תיִבש ץֵמְִּ םימסה תרוטק

 ;ְךֵתָרֹותַּב בּותַכּכ ְךֶאיֵבָנ השמ ךי לע םתוא ָתיִוָצ רֶׁשֲאַּכ
 .תַלחְשּו ,ףֵמָנ .םימס ףֶל חק .הָשמ לֶא ַײ רֶמאֹי

 ;הָיְהִי דַבְּב דַּב ,הֶּכַז הָנֹבְלּו ,םימס ,הָנְּבִלחְ
 רוהט תלוממ ,חקור הֶׂשֲעַמ חקור תרוטק ּהָתֹוא ָתיִׂשָעְו
 תודעה יִנְּפַל הָנָממ הָּתִתָנְ קרה הָנָמִמ ָּתְקַחְׁשְו :ׁשֶדֹוק
 םישדק ׁשְדוק .הָמָׁש ךל דַעְוַא רֶׁשֲא ,רַעֹומ לֵהאָּב
 םימס תֶרֹוטְק ןֹרָהַא ֹויָלָע ריטקהו ,רֵמָאָנְו :םֶכָל הֶיְהִּת
 תֹולעַהְבּו :הנריטקי תורגה תֶא וביטחְּב ,רֶקֹּּב רקוב
 ריִמָת תרוטק ,הָנְריִטקִי םִיַּבְרעֶה ןיֵּב תורנה תֶא ןֹרָהַא

 ;םֶכיֵתֹורֹודְל יי יִנְפִל
 יָה םיִנָמ הָנֹומְׁשּו םיִׂשָׁשְו תֹואֵמ שלש . דַציִּ תֶרוטקַה םּוטְּפ ,ןֶנָּבַר ּונֵּת

 ,םוי לבל הָנִמ ,הָמֵחַה תֹומי ןִיָנֵמְּכ הָׂשִמֲחַו םיִשָשְו תואָמ ׁשֹלְׁש ,ּהָב
 םיִנְכַמ םֶהָמָׁש , םיִרָתִי םיִנָמ הָׁׂשֹלְׁשּו . ,םיַּב ְבְרַעָה ןיֵּב םֵרְפּו , תיִרֲחַׁשְּב םַרָּפ
 םוי בֶרעַּב תֶׂשָּתְבַמְל ןריחמו ,םיִרַּּּכַה םֹויִ ןיִנְפֶה אֹלְמ לודָג ןֵהֹּכ
 רֶׂשָע רַחַאְו :הקדה ןִמ הקב אֵהְּתֶׁש יִרְּנ הפ הפי ןקמושו , םירּּפִַּה
 ,הָנֹובְלַה רו ד ,הָנְּבְלֲחַה : ,ןָרֹוּפַָהְו : ,יִרְצַה א .ןֵה ולא ,ּהָב ּויָה םיִנָמַמ
 ,םֹוּכְרַכְ " ,ְךֶרָנ תֶלֹוּבָש ו , הָעיִצְקּו י ,רומ  ,הָנָמ םיִעְבִׁש םיִעְבָׂש לקשִמ
 הָפּולְקְו י ,רָׂשָע םיִנָש טשוקה = .הָנֶמ רֶׂשָע השש . רֶשָע הָׁשָׂש ףקשמ
 יי ןיי . ןיִּבִה הֵעְׂשִּת הָניִׁשְרַּ 'תיִרֹוּב ',הָעָׁשָּת ןומנקו אי .הָשלָש
 ןיךות רמח איִכָמ , ןיסיִרְפק יי אָצָמ אל םִאְו ,אָתָלּת ןיָּבקְו אָתָלְּת ןיִאְמ
 ,רָמוא יִלֵבַּבַה ןֵתָניִּבַר :אּוהַש לכ ןשע הָלֲעַמ ,בקה עבר תיִמֹודְס הָלָמ , קיִּתַע
 לֵָּכִמ תַחַא רסח םִאְו : הָלָמּפ ׁשַבְד הַּב ןֵתָנ םִאְו , אּוהָש לָּכ ןרריה 'תַּפַּכ ףא

 ; הָתיִמ ביח ָהיֶנָמַמ

 ;רובֵּכַה רנפמ

 בֵמיֵה בטיח קָדֶה רמוא . קחוש אּוהָשַּכ ,רמוא ןָתָנ יִּבַר אָגמ
 ןיִאָצַחַל ּהָמְטִּפ ,םיִמָׂשְּבַ הָפָי לוקַחָש יִנְּפִמ .קֵדָה
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 תירחש תלפת 6
 הָז הָדּוהְי יִּבַר רַמָא ,ּונְעָמָׁש אל ַעיִבְרָלְו ׁשיִלְׁשִל , הֶרֵׁשִּכ
 לֵּכִמ תַחַא רסח םִאְו ,ןיִאָצֲחַל הֶרֶׁשַּכ ּהָתְרַמּכ םא ,לֶלְּכַה

 ;הָתיִמ בִיַח ָהיֶנָמַמ

 לָׁש הָאָב הָתְיָה ,הָנָׁש םיִעְבַׁשְל וא םיְִָׁל תַחַא ,רָמוא אָרָּפִ רַּב יִנָּת
 לש בוטרוק ּהָּב ןתונ הָיָה ּולֶא , אָרְפִק רַּב יִנּפ דועו . ןיִאָּצֲחַל םִיַריִׂש

 ,שַבְד ּהָּ ןיִבְרֲעֶמ ןיִא הָמָלְו ,ּהָחיִר יֵנְּפִמ רֹומֲעַל לֹוכָי םֶרָא ןיֵא ,ׁשַבְד
 ייֵל הָשֶא ּונָמִמ גריטקת אל שבר לב רֹואְׂש לָכ יִּכ ,הָרְמָא הָרֹוּתַָׂש ינְּפִמ

 יי שנ ;הָלֵס בקעי יַהְלֶא ּונָל בֶנְׂשִמ ּונָמִע תֹואָבְצ יי פינ
 הָעיִׁשֹוה יי יג ;ְךֶּב ַחֵמֹוּב םֶדֶא יִרְׁשַא תֹואָבְצ ;

 :ּונָאְרְס םויב ּונֵנֲעַי ְךֶלֶמַה
 הָדּוהְי תַחְנִמ ייל הָבְרֶעְו : הָלָס יֵנֵבְבֹוסְּת טלפ יִנָר יִנֵרְצִּת רַצִמ יל רֶתֵס הָּתַא

 ; תוינומדק םיִנָׁשְכּו םלוע יִמיִּכ םִיַלָשּוריִו

 הָלֹודְנ הֶכָרֲעִמ ,לּואָש אָּבַאְר אֵּביִלַאְו אָרָמְנִד אָמְׁשִמ ,הָכְרֲעַמַה רֶדֵס רֶדֵסְמ הֶוָה ַײַבש
 יִנָש רודס? תֶמֶדֹוק תֶרֹוטְק לש ָינׁש הֶכָרֲעַמּו ,תָרֹוטְק לָש הָיָנְׁש הֶכְרֲעַמְל תֶמְרֹיק |

 יִמיִנָּפַה ַחַּבְזִמ ןושידו ,יִמיִנְּפַה ַחַּנְזִמ ןושירל םֶדק םיִצָע יִרְזִנ יִנָש רּודָסְו ,םיִצָע יִרָזְנ
 םָרֹוק ריִמָּתַה םֶרְו ,ריִמָּתַה םרָל תֶמֶרֹוק תירג שָמח תַבֶּטַהְו ,תֹורֵנ ׁשֵמְח תַנְּטַהְל םֶדֹוק
 ,םיִרָבַאְל תָמֶדֹוק תֶרֹוטְקּו ,תָרֹוטקִל תֶמֶדֹוק תֹורָג יתֶׁש תַבָּטַהְו ,תֹורֵנ יִתִש תַבָמַהְל
 ,ןיִכיֵזְבִל ןיִפְסּומּו ,ןיפסּומל ןיִכְסִנּו ,ןיִכְסְנִל ןיִּתיִבֲחַו ,ןיִתיִבֲחַּל הָחְנִמּו ,הָחְנִמְל םיִרְבֲאְו
 ָהיֶלָע ריִטְקַהְו הָלֹועָה ָהיֶלָע ּךרָעְו ,רַמָאַנָׁש ,םִיָּבְרַעֶה ןיֵּב לש ריִמָתֶל ןיִמְרֹוק ןיִכיִזְנּ

 ';םֶלֹוּכ תֹונּבְרִקַה לֶּכ םָלְׂשַה היִלָע ,םיִמָלְׁשַה יֵבְלָח

 .הנקה ןב הינוחנ יבו תלפת
 ץ"תו ג"בא .הָרּורָצ ריִּתַּת ְףֶניִמְי תַלְדִנ ַחֹכְּב אָנָא
 ן"מש ע"רק | ,אָרֹונ ונרהמ ּונֵבנֵׂש ףמע תנר לכק

 ש"בו רינג ,םֶרמָׁש תַבָבְּכ ףְדּוחַי יִשְרוד רוּבִג א |
 ג"תצ ר"טב .םֶלָמָנ ריִמָּת ףתקרצ םִמֲחַר םֶרהמ םֶבְרָּ
 ע"נט ב"קח , ךֶתָרֲע לֵהַנ ףְבּומ בֹרְּב שודק ןיסח
 ק"ופ ל" = .ךֶתָׁשְרְק יֵרְכֹוז הָנָּפ ףמעל הֶאֵנ ריִחָי
 ת"יצ ו"קש ,תֹומְלֲעַּת עֶרוי וניתקעצ עַמְׁשּו לָּבִה ּוניִתָעְוש

 : דַעְו םָלֹועְל ותּוכְלַמ רוכָּכ םש ְךּורָּב

 ,םֶתָרֹובֲעַּכ םיִנֲהֹּכ תֹויְהִלְו ,ֹודֲעֹומְּב ריִמָּתַה ןֵּבְרִק ביִרְקַהְל ּונְמיוצ הָּתַא ,םיִמָלֹועָה ןֹוּבר
 לטּובּו ,ׁשֶרְקִמַה תיִּב בֵרָח ּוניֵתֹונֹוֲעַּב הֶּתַעְו ,םֶרְמעַמְ לֵאָרְׂשִיְו ,םֶנָכּודְּ םִיוִלּו

 הָּתַאְו ,ֹודְמעַמְּב לֵאָרְׂשִי אלו ,ּונְבּודְּב יול אלו ,ותְרובעב ןהכ 5 ונל ןיִאְו ,דיִמָּתַה
 אֵהָיָׁש ,ּוניֵתֹובֲא יהְלאו וניהלֶא יי ךיִנָּפְלִמ ןוצר יִהָי ןֵכָל ,ּוניֵתָפְׂש םיִרָּפ 'הָמְלַׁשְנּו ָּתְרַמָא
 ,ּורֲעֹומְּב ריִמְּתַה ןֵּבְרִק נֵבְרְקִה ולָאְּכ ְךיֶנָפְל הָצּורְמּו 5ָבּוקמּו בושה ּניֵתֹותְפִׂש םיש

  ֹותָכְלִהְכּו ֹומֹוקמִבּו
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 הָחְנִמ תֶלֹמ םיִנֹורְׂשֶע .ינָשּו םיִמיִמָּת הָנָׁש יִנָּב םיִׂשָבְכ יֵנְׁש תַּבַׁשַה םויְבּו תבשש
 ריִמְּתַה תלוע לע ּּתַּבַשְּב תַּבַׁש .תפֹוע : וכ ןמשב הָלּולְּ
 ; הָכְסְנְ

 ןְתָמיִחְׁש םיִשְדְק יִׁשְרָק ,םיִחָבְז לֶׁש ןְמֹוקְמ ּוהָזיֲא א
 ןְתְמיִחְׁש םיִרּוּפַּכַה םוי לש ריִעָשְו רַּפ ,ןֹופְצַּב

 היזה ןועט ןמדו ,ןֹופָצַּב תרֶש יִלָבּב ןמד לובסו ,ןֹופָצַּב
 הָנָּתַמ , בָהְזַה חַּבְזִמ לַעְו , תֶכֹורַּפַה לַעְו ,םיִדֵּבַה ןיֵּב לע
 דוסי לַע ףפוש הָיָה םרה יריש ,תֶבָּכַעְמ המ תחא
 1בָבַע אל ןִתָנ אל םא ,ןֹוציִחַה זמ .לֶׁש יִבְרֲעַמ
 ןְתָמיִחְׁש ,םיִפָרְׂשִנַה םיריעשו םיפרשנה םיִרָּפ ב
 .הָיְזַה ןועט ןמדו , ,ןופַצְּ תרש לבב ןמד 'פּוּבקְו ; ןֹופָצַּב
 ֶהָמ תַחַא הָנָּתַמ ,בֵהְוַה חַּבְוִמ לַעְו ,תבֹורפַ לַע
 .לָׁש יֵבְרֲעַמ דוסי לע פוש היה םֶדח יִרָיְׁש ,תָבָּכַעְמ
 ןיִפְרְׂשִנ ןלֲאו ולא ,בָּכִע אל ןתָנ אל םִא ,ןוציחה ַחָבְזַמ
 תאטח ןֵה ולא ,דיחיהְו רובצה תאטח : :ןשדה תיבּב
 .ןתטיחש ,תֹודֲעֹומ 5שו םיִׁשְרֲח ישאְר יִריִעְׂש , רובצה
 ןועט ןמדו ,ןֹופְצַּב תרש יִלָרּב ןמר לובקו ,ןֹופָצַּב
 .ׂשֵבָּכַב הֶלֵע ,דֵציֵּכ ,תֹונָרְק ץַּבְרַא לע תונתמ עַּבְרַא
 .תיִחְרְזִמ ,תיִחְרְזִמ תיִמֹורְד = ול אָבּו , בבוסל הָנָפּו
 ירש . תימורד .תיִבָרֲעַמ ,תיִבְרֲעַמ תיִנֹופְצ ,תיִנֹופְצ
 .ןִמ םיִנְפְל ןיִלְכֲאָנְ ,ימורד רוסי לע ףפוש הָיָה םדה
 .הָלֵיַלְו םֹויָל ,לָכֲאַמ לֵכֵּב ,הָנּוהְכ יִרְכְל ,םיִעְלְקַה

 ' :תוצח דע
 .המד לובקו ,ןֹופְצַּב הָתָמיִחְׁש . םיִשְדק שוק הָלֹועָהד

 .תֹונְתַמ יתש ןועמ ּהָמָרְו ,ןֹופָצַּב תְרש יִלֵכַּב |
 .:םישאל ליִלָכְו ,ַחּוּתִנְו טשפה הָנּועטּו .עַבְרַא ןֵהָׁש
 םֵׁשֲא , תֹומְׁשֲא ןַה ולא ,תֹומָׁשֲאַו רּוּבִצ יִמְלש יֵחְבִו ה

 ,הָפּורֲח הָחְפֶׁש םֵשֲא ,תֹוליֵעָמ םֵׁשֲא ,תֹוליֵזְג |
 םשא 8 (ט"ע ' רווחמ)



 תירחש תלפת | חג

 ,ןֹופְצַּב ןָתָמיִחְׁש ,ּלָּת םֶׁשֶא ,עְרּוצְמ םשא ,ריִזָנ םֵׁשֲא
 תֹונְּתַמ יִּתְׁש ןועט ןֶמָדְו ,ןֹופְצַּב תרש יֵלְכִּב ןֵמָד לֹוּבִקְ
 ,הָנּוהְכ יִרְכָל םיִעָלְקַה ןִמ םיִנְפִל ןיִלְכֲאָנְו ,עַּבְרַא הָׁש

 -  ;תֹוצָח דע הָליֵלְו םֹויָל ,לֶכֲאַמ לֶכְּב

 ןתטיחש ,םילק םיִׁשָרָק ,ריִזָנ ליִאְו הָדֹוּתַהְו |
 יֵתְׁש ןּועָמ מד ,הָרָזֲעְּב םוקמ לֵכְּב

 לכל ריִעָה לָכְּ ןיִלָכֲאַנְו עַּבְרַא ןהש תונתמ
 : תוצח רע הָליֵלְו םויל ,לֶכֲאַמ לֶכְּב ,םֶרָא
 םרומהש אָלֵא ,םֶהָב אָצֹויַּכ םֶהָמ םָרּומַה

 :םֶהיֵדְבְַלּ םֶהיֵנְבִלְ םֶהיֵׁשָנִל םיִנֲהֹּכַל לֶכֲאַנ

 ,הָרָזעְּב םוקמ לֶכְּב ןְתְמיִחְׁש .םילק םישדק םיִמָלְׁש ו
 ןיִלֵכֲאַנְו עפרא ןֵהָׁש תונָתמ יִתש עמ ןֶמָדְ

 הָליַלְו םיִמָי ינשל ,לֶכֲאַמ לֶכְּב ,םֶדֶא לֶכָל ,ריִעָה לֶכְּב
 לֶכֲאָנ םֶרּומַהָׁש אָלֶא ,םֶהָב אֵצֹויַּכ םֶהֵמ םֶרּומַה :דַחֶא

 ;םֶהיֵדְבַעְלּו םֶהיֵנִָלְו םֶהיֵׁשְנִל םיִנֲהֹּכַל

 םילק םישְרק ,חַסֶּפַהְו רֵׂשֲעַמַהְו רֹוכְּבַה
 ןֶמְדְו ,הָרָזִעְּב םוקמ לֶכְּב ןתטיחש = |

 ,רוסיה דֶגְנִּכ ןֵתיִש דֶבֶלַבּו ,תֶחֶא הָנָּתַמ ןּועָמ
 ,םיִנֲהֹּכִל לֶכֲאָנ רֹוכְּבַה ,ןְתָליִבֲאַב הָנִׁש
 לָכְּב ,ריִעָה לֶכְּב ןיִלָכֲאָנְו ,םָדָא לכל רשעמהו
 וניִא חַסֶּפַה .דָחֶא הֶליֵלְו םימי יָנְׁשִל ,לָכֲאַמ
 ,תֹוצָח רַע אָלֶאלְכֲאָנּוניִאְו ,הָליֵלַב אָלֶאלְבֶאָנ
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 הרותה תודמ הרשע שלשב ,רָמֹוא לאעמשי יִּבַר

 ,הִוָׁש הרזנמוכ ,רָמֹוחְו לקמא :ןֵהָּב תֶׁשָרְדִנ
 ,םיִבּותַכ ינשמ בא ןיִנּבִמּ ,רָחֶא בותכמ בא ןיָנָּבִמ ג
 א | לֶלֶכּו טרפו 5ַלָּבו לֶלְכּ טֶרְּפִמּו ה .טרפו לֶלְּכִמ ד
 | ,טרפל ףירצ 'אּוחָׁש לֵלְּכִמ 1 .טרפַה ןיָעְּב אָלֶא ןֶ ₪ .הָּתַא
 לֶלֵכְּב היהָׁש רָבָד לכ ח ,לֶלְכָל ףירַּב אוהש טֶרָּפִמּו
 אלא ,אֵצָי ימצע לע רמלל אל ,"מלְל לְלַּכַה ןִמ אֵצָיְו
 ,לֶלְכִּב הִיְהָׁש רֶבָד לָּכט ,אָצי ןלוכ ל5כה לע דָמַלָל
 אלו לסל אצי , וניגעְכ אּוהָׁש דחא ןַעֹוט 0 עמל אָצְיו
 ןעוט ןו ועל אָצַיְו לֶלֶכִּב הָיְהֶׁש רֶבָד לֶּכי ,ריָמָחַהְל
 רבד לכ אי ,ריִמְחַהְלּ לקהל אצי ,ּוניִנָעְב אלש רחא
 לובי הָּתַא יא , ׁשֶדְחָה רבדב ןֹודָל אציו .ללָבְּב הָיהָׁש
 ,ׁשּורָפְּב ולְלְכְל בּותַּכַה ונריזחיש רע , 'ולְלִכְל וריִזַחַהְל
 ינש ןֵכְו ני ,ופוסמ רמלה רֵבָדְו ,ָֹגָיָנִעַמ דָמֶלַה רָבָר בי
 בֹותַּכַה אביש רע ,הָז תא הז םיִׁשיִחְּכַמַה םיִבּותְכ

 ;םֶהיֵניִּב ַעיִרָבכְיְו יִׁשיִלְׁשִה
 הָרָהְמַּב שָדְקִמַה תיִּב הָנּבִׁש , וניתובא יהל ּניָתְלא יי ףיָנָפְלִמ ןוצְר יִהָ

 םיִנָשְכו םִלֹוע יִמיִּכ תָאְרִיַב ְךֶרֶבֲעַנ םָשְו : ףָתָרֹותְּב ּונקלָח ןִתָו , ּוניֵמָיְב
  תֹויָנֹומְרַמ םיִנָׁשְכּו סלע יִמיִּב םילשגריו הדוח תֶחָנִמ ייל הָבְרֶעְו : תוינומדק

 | . ןגברד שידק

 ,ּהיָתּוכְלַמ ְךיִלְמִיְו היתוערב אָרְב יד אָמַלַעְּב ,אָּבַר ּהיִמְׂש ׁשֵדְקְתִיו לֵדַגְתִי
 גרְמֶאְו בירק ןמְזִבּו אָלְנֲעַּב "לארי תיֵּב לכד ייחבו ןוכיִמֹויְבּו ן וכי

 חַּבַתְׁשִיְו ְךֵרָּבְתִי . ,אָיַמְלֲע יִמְלָעְל םלעל ּףְרָבְמ אָּבַר מש אָהְ .ןֵמָא
 ךיִרָּב = ,אָׂשָדּוקְד היִמְׁש לֶכַהְִיְו הֶלֲעְתִיְ רֶהַהְתִיְ אָשנְת םַמֹורְתִיְו רֵאָּפִתִיְ
 ןרימאב + אָתָמֵחָנְו אָתָחְּׂשִּת .אָתָריִׁשְו אָתָכְרּב לֵּבִמ אָליֵעְלּו אָליֵעְל אוה

 ;ןִמָא ּגרַמָאְו אָמְלֲעְּב
 יַחיִנְר אָנֹווְמּו יכיֵרֲא  יַיַחְו ימחְרנ ארסהו אֵנֲה אָּבַר אָמְלָׁש ןובְלּ ןוהל אָהְי .רַתֲאַו רַתָא לָכְב ירו ןידה אָרְתַאְּב יִד אָתיָיַרֹאְּב ןיקְסִעְד ןאָמ לֵב ַעְו ,ןוהיִדָיִמְלַת יִרָיִמְלִּפ לָּכ לעו ןֹוהיִדְיִמְלִּת לעת .ןָנָבר לַעְו לֵאָרְׂשִי לע

 ;ןֵמָא ּורְמִאְו אָעְרַאְ אימשבד ןותּובֲא םֶדָק ןמ ו
 אהי "5 8 א שש רוח
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 ?ןֵמָא ּורמאו לֵאָרְׂשִי לַּכ לַעְו וניִלֲע םיִבֹוט םיִיַחְו אָיֵמְׂש ןמ אֵּבַר אָמָלְׁש אָהָז

 לֵאָרְׂשִי לכ ל וניל םולָש ֶׂשֲַ ויָמֲחַרְב אּוה ויָמֹורְמִּב םולש הָׂשוע
 ;ןֵמָא ורְמֶאְו

 .הרמזד יקוספ יניד
 הָרָמִזְד יקוספ (א

 ; ריִׁשָי זָא ְךאָנ ןיִּב |
 וצ ןעֶמ טביורְּ הָרְמְד יִקּוסִּפ ב

 רעֶרעֶי םאזְנְנאַל ןעֶגאָז
 ;טְראוָו |

 ןיִא ןעֶמ טְמעָּג רֵמָאָׁש ךּורָּב ייב 1
 תיִציִצ ייוַוְצ ןייַרַא דְנאַח יִד

 טְשיִק "תֹוחַּנְׂשִּתַּב לֶלּוהְמ, ייַּב ןיִא
 ;תיִציִצ יִד ןעֶמ

 ךָדָי תֶא" ַחֵתֹופי קּוסָּפ םעֶד ייַּב ד
 וצ ןעֶניִז ןיִא ןעֶמ טְכֹורְּ

 .רעֶטְרעוֶו יד ןּופ ׁשְטייֵט יִד ןעֶּבאָה
 ןופ ּבייֵהְנֶא יִד ןייז ּוצ ןוַוַכְמ ןוא
 ֶדְנֶע ןוא י"אפ ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶניִר

 :ך"תה ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ןופ .ּודֹוה ןופ טְסייֵה

 א ְךאָנ ויְּב דִוָד ְךֶרֶבָיַ ןּופ (ה

 ןעֶגאָז נצ ןעֶמ טְכֹורְּב ריִׁשָי

 ;גיִרְנֶעייֵמְׁש

 חַּבַּתְׁשִי ייּב םיִחָבְׂש ןְהעֶצייַרְר יד 0

 תּוכְלַמּו זיִּב הָחְבְׁש ריִש ןּופ
 : ןעֶנאָז םיִמָא ןייֵא ןיִא ןעֶמ לאז

 ןייַז ןיִּתְׁשַמ מכור םִע רֶהעוָו 1
 ,הָרְמִזָד יקּוסּפ ןיִיִמ ןיִא

 רֶהאָנ דעה יד ןעשאונ ְךיִז רֶע לאָז
 טיִנ רֶע לאָז רַצָי רָשא הָבָרּ יד

 ְךאָנ טְשְרעֶה רֶהאָנ ,רֶלאָּב ה ןעֶגאָז

 יר ןעֶנאָז רֶע לאָז ןעֶנעוֶואַד םעֶד

 :רֵצָי רֶׁשֲא הָכָּ
 טי לע אשי יי

 ינתיִלְ ִכ יי יי ָךְמְמֹורא : ;דֶוָדְל תיַּבַה תַּכְנֲח ריש רֹומְזִמ
 ְךיֶלָא יִּתְעוְׁש ,יָהֹלֲא יי :יִל יִביֹא ּתְחַמָׁש אל

 ידרימ יִנֵתיַח ,יִׁשְפַנ לואש ןמ ָתיִלֲעָה יי :ינֲאָּפרִּתַ
 .עֶגֶר יִּכ :ֹוׁשְרָק רֶכזָל ּודֹוהְו ,ויָדיִסָח ייל ּורְמַז : רוב

 ט"ע שוריפ
 טאָג ןעֶּביֹול ףיר וה ְךיִא תַּנְנִח ריש רֹומְזִמ

 ןעֶּביֹוהְרעֶד ךימ טְסאָה ּוד סאָד = }
 דְנייַּפ עֶגייֵמ טייֵרְפְרעֶר טיִנ טְסאָה ןוא
 ןֶעיִרְשעֶג ריִד ּוצ ּבאָה ָךיִא טאָג ן ; , ריִמ ףיוא-
 ףיוא טְסאָה ּוד טְלייֵהעֶג ךיִמ טְסאָה ןּוא
 ןופ שָפְנ ןייַמ םִנֵהיֵג םעֶד ןופ טְכאַרְּבעֶג

 םֶגְניִז ּורְּפִנ ,ּבּורְג ןיִא ןעֶרעֶריִג סאו ידו |
 א (ט"ע .רוזחמ)

 ןייז וצ םֶּכול נּוא עָמּורְפ עֶנייֵז טאָג ּוצ
 זיא קיִלְּב ןעֶניֹוא ןיוָא יונ יִּכ ,טייֵקעֶלייֵה
 =יוֵועֶּב ׁשְטְנעֶמ רעֶר זַא רעֶּבָא ןָגֹורְּב טאָג
 ןעוֶו ןעֶּבעל גנאל רעֶריוִו זיִא םֶהיֵא טְגיִל

 רעֶד רעֶּביִא טְגיִטְכעֶג טְכאנ רעֶר ףיֹוא
 םיִׂשֲעַמ עניי ףיוא ןייוַועֶג טיִמ ׁשְטְנעֶמ
 גְנאַנעֶג ןייֵא ןיֹוׁש זיא היִרָפְרעֶר ןיא םיִעָר
 סָאװ 10 6
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 !הָנָר רקובלו ,יִכָּב ןילי בֶרֶעְּב ,ֹונֹוצְרַּב םייח ,ופאְּב
 ָָנֹוצְרַּכ יי :םֶלועְל טֹומָא לב .יולשב יִּתְרַמא יִנֲאַו
 ךיִלֵא :לַהְבְנ יִתיִיָה ּךיִנָּפ ָּתְרַּתְמִה .זוע יררהל ּתְרַמַעַה
 יתררב ,יִמְדְּ ל המ ו יא לֶאְו אר :

4-69 

 8 םלועל ללא
 . םותי שידק

 .היִתּוכלמ ְךיִלְמִיְו ּהיִתֹועְרִכ אָרְב יִד אָמְלָעְּב ,אָּבַר ּהיֵמָׁש שדקתיו לֵדֵגְתִי
 = בירק ןִמָזִכּו אָלְנַעַּב לֵאָרְׂשִי תיִּב לכד ייחבו ןוכיֵמֹויְבּ ןוכייחּב

 תש ְךרַּבְתִי ..אֵיֵמְלַע יִמְלַעלּו םֵלָעְל ְךֵרָבִמ אָּבַר ּהיִמְׁש אֵהי .ןֵמָא ּורְמֶאְו
 אּוה ְךיֶרְּב ,אָׂשָדּוקְד ! 'הימש ללַהְתַו הָּלעְתְִ רֶדֵהְִיְו אָּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאּפְתִיְ
 אָמְלַעְּב ןֶריִמֲאַד אָתָמֲחְנְ אָתָחַּבְשּוּת אָתָריִׁשְ אָתָבְרִּב לַּכִמ אָלֲעְלּו אָליֵעְל

 : ןַמָא ּורְמָא

 :ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םייחו אימש ןִמ אָּבַב אָמָלֶׁש אָהְי
 +ןמָא ּרְמֶאְו לֵאָרׂשִי לַּכ לו ונ ןיִלַע םולש הֶׂשֲעַי אוה ויִמּורְמִּב םולש הָׂשֹע

 ,רמאש ורב יניד
 הָנֹומְׁש ְךאָנ ויִּב רמָאָש ךּורְּכ ןופ (א

 ןעֶדעֶר סיֹוא טיִנ ןעֶמ ראָט הֵרְׂשֲע
 :ׁשֶרֹוקַה ןֹוׁשָל ףיֹוא ליפא

 םעֶנייֵא ןּופ הָבָרְּבַא טְרעֶה ןעֶמ זַא (בנ

 ןמז לכ ןמָא ןעֶנאָז אנ ןעֶמ געֶמ
 ןעֶמ זַא ְךיֹוא ,רֹוא רֵצֹוי ראפ טְלאַה ןעֶמ
 ששי"לשש" אש "רשי" טיר עי

 עַמְׁש חַאיִחָק ןעֶגאָז רֹוּביִצ םאָד טְרעֶה

 עמש קּוסְּפ ןעֶמְׁשְרֶע םעֶד ףיוא ןעֶמ טְגאָז
 :דָחֶא יב לֵאָרְׂשִי

 .ףעֶדא הָשּודק שידק טֶרַעָה ןעֶמ זָא ₪
 +ןעֶגאָז ףאָנ יאְרונְּב ןעֶמ געַמ כרב

 טיִנ ןעֶמ ראָט ומ ףּורְבּו אּוה ָךּורַּב (ד)
574 

 ט"ע שוריפ
 לֲחֹומ םֶהיֵא םאָה אּוה ךּורָּב טאָנ סאוָו
 טְבאַרְטעֶג ריִמ ּבאָה ףיִא ןּוא יִגָאַנ .ןעוֶנעֶג
 לעוֶו ךיא הֶוְלַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ףיִא זַא
 . ֿביִּבייֵא ףיֹוא ןעֶרעֶו טְציִלְנעֶג טיִנ ןיוש
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָד טאָנ ּוד רַעָּבִא נ

 טְלעֶטְׁשעֶג ףיוא ףימ ּוטְסאָה .ןעָליו ןייד
 הֶלּודְג ןעֶּבעֶגעֶג רימ טְסאָה ּוד םאו)

 ראפ ןעֶטְלאַהעֶּב ףיד טְסאָה ּוד יונ הָוָאַרֶהְ
 .ןעֶקָאָרְׁשְרעֶד רֶלאַּב ןיִראוָו ְךיִא ןיִּב רימ
 ןוא ןעֶפּור ףיִא ּוהְמ טאָנ ריִד וצ ףיָלֵא
 ןיא ןעֶנינעֶג ּוטְסעוֶו סאוָו המ .ןעֶמעַּה

 8 א (ם"ע רוזתמ)

 ןיִא ןעֶרעֶדיִנ לעוֶו ףיא ןעוֶו טּולְּנ ןיימ
 ןעֶד ןעֶלעוֶו רֶפֶע ד" .םָנְהיֵג ןופ ּבּורְג
 רֶרֶע רעֶד ןיא ןָעייֵג סאוָו יד ןעֶּביֹול ףיד
 רעה עַמְׁש ,טייֵהְראוָו ןייד ןעֶגאָז רֶע םעוֶו
 ףיִמ ייֵז ףיִמ גיִלעֶזְטייֵל ןּוא טאָג וצ ףימ
 גאלק ןיימ טסְךעקרעפ ּוד פנַּפָה . רעֶּפְלעֶה א
 .טְרּוגעֶג ןָא ךיִמ טְסאָה ןוא ץְנאַט ןייֵא ּוצ
 ןעֶּביֹול רימ ןעֶגעוֶו ןופ ןעמֶל ,הָחֶמִׂש םימ
 עֶכיִלְרעֶה יִד עֶָלַא גְנאַעֶג םיִמ ףיד
 ךיימ טאָג ןעֶגייְֵַׁש םינ ןעֶלעוֶו ןּוא ןעֶשְטְנעֶמ
 3 זעָביול ףיד ףיא לעֶוֶו גיִּבייֵא ףיוא ראָג טאָג

 ךורב 11



 רמאש ורב יניד 66
 .ףיוא ,ןעֶסאַלעֶג ןעְנוואר לאָז ןעֶמ 600 } ןופ ּונייֵה ,ןֶהָא רַמָאָש ףִיָּפ ןופ ןעֶגאָז
 יד ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא ןעֶמ לאָז ךורְּב ןופ 'ה הָּתַא ךּורְּב טְגאָז ,טֶמ ןעוֶו ןאב

 ןעֶּבאָה ןעֶגיז ןיִא יִאָרוְּ ןעֶמ זומ ְךֶרָי < הרבו ,הָרֹותְל רֹומְזִמ ,רַמָאָׁש ְךּורָּב (הג תֶא ַחֵתֹוּפ קּוסָּפ םעֶד ייּכ טרפְּב ,שמייט :רַמָאְש
 םעֶד ןעֶמ וומ טיִנ זַא ןעֶד ,ׁשְטייֵט יד 1 ףראד ,חְֵַּּׁשִי ,ריׁשָי זָא ,רַוָד

 :הָנוְוַּב טימ ןעֶגאָז לְהאָמַא ְךאָנ קּוסָּפ ? :גיִרְנֶעייֵטְש ןעֶנאָז ץְלַא ןעֶמ
=>]: 7 <-%---- 

 אּוה ְךיֶרֵּב אָשרְוק דּוחְי םָשָל יִאְרֹוּב תֶא ַחֵּבַׁשְלּו 55ַהְּ .תֹורֹוהְל יִּפ תֶא ןֵמַוְמ יִניִרָה
 :לֵאָרְׂשִי לכ םֵׁשְּב "םלַעְְ ריִמָמ אּוהַה יֵדָי לַע היִּתְניִבְשּו

 ךּורְּב ,אּוה ְךּורְּב ,םֶלֹועָה הָיָהְו רֵמָאֶׁש ָךּורָּב
 ,הֶׂשֹועְו רֵמֹוא ְךּורְּב ,תיִׁשאֵרְב הֶׂשֹוע

 ,ץֶרֶאָה לע םָחרְמ ךורָּב ,םִיַקְמּו ַזֹונְךּורְּב
 רכש םַלַשְמ ְךּורְּב ,תֹויִרְּבַה לע םָחֵרְמ ְךּורְּב
 ךּורָּב ,חַצָנָל םִיַקְו רעֶל יח ְךּורְּב ,ויָאֵריִל בומ
 יי הָּתַא ְךּורְּב ,ֹומְׁש ְךּורְּב ,ליִצַמּו הָרוּפ
 ,ןֶמֲחַרָה בָאָה לֵאָה ,םֶלֹועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא
 ןושלּב רָאֹופְמּו חֶּבְׁשֶמ ,ומע הָפְּב ללֲהְמִה

 שלא" ראש אש" לא "לא אאא שי", "טאש "רש"ש "לא "רא"ש "לא

 ט"ע שוריפ רסומ תחכות

 וצ ךאָנ ןעֶמיִהיִג ןייז טְכֹורְּב ןעֶמ לייוַועֶּב
 סאו הֶכָרְּב רעֶרעֶו ְךאָנ ןמָא ןעֶגאז

 עֶלעֶטְׁש אר רי ןעֶלעֶֶו . טְגאָז ןזמ רעֶר
 ןעֶגאָז ןֵמָא ןופ הֶׂשֲעמ עֶכיִלְרעֶרְניוִו ַא
 סאָו ךֶלֶמ א ןעוֶועֶג ןיִא איְנאַּפְׁש דְנאַל ןיִא

 ןעֶּבייַרְ סיֹורא להאמ לֶהיֵפ טְלאַועֶג טאה

 סאוָו רעֶד זיא טְּביֹליִג ופאָש ְךּורָּב
 ןעֶראוָויִג זיא טְנאָזיִג טאָה

 ביֹוליִג .טְלעוֶו יִד רֶלאַּב ןעֶפאַׁשעֶּב
 עֶטְׁשְרֶע יִד ןְהאָמיִג טאָה סאוָו רעֶד זיִא
 זיִא טְּביֹוליִג טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןעֶכאַז

 טּוהמ נוא ףאז } ןייֵא טְגאָז סאוָו רעֶד יד ןוא טְואָד ראָג ,דְנאַל ןייַז ןּופ ןערוי
 סע טְלאַה רֶע ןּוא ְךאַז ייֵא רזונ זיִא סאוָו רעֶד זיִא טְּביֹוליִנ דְלאַּב םָע
 יד רעֶּביִא נּוא דנאל םעֶד רעֶּביִא ְךיִז טְמיִראַּבְרעֶ סאוָו רעֶד זיִא טְּכיִוליִנ

 סאוָו יִד ּוצ ןול ןעֶמּוג ןייֵא טְלאַצאַּב סאוָו רעֶד ןיִא ביולי ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב
 טְרֶעיֹוד גּוא גיִּבייֵא טֶּבעֶל םאוָו רעֶד זיא טְּביֹוליִג םֶהיֵא ראפ ְךיִז ןעֶטְכְראָפ
 זיִא .טְּביוליִג ליִצַמ זיִא גוא ןעֶנייֵלְסיוא טוה ֶמ םאוו רעֶר זיִא טּביוליִנ גיִּבייֵא
 רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןוֿפ גיִניִק טאָנ רעֶזְנּוא םאָנ ֹוטְסיִּב טְּביֹוליִג ןעֶמאַנ ןייַז
 קְלאָפ ןייז ןּוֿפ לױמ ןיִא טְּביֹלעֶג זיִא סאו רעֶד רעֶמאַפ .רעֶניִצְרעֶהְמיִראַּ
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 ְךֶלֶלַהְנ .ףרכע רוד ירישבו ,ויָדְבַעַו ויריסה
 ךֶלָרגְנּו ,תֹוריִמְזִבּו תֹוחָבְׁשִּב ּוניֵהֹלֲא יי
 ףמש ריִּכְזַנְו ךְכיֵלְמנְו ְךְרָאָפְנּו הר 2
 ְךֶלֶמ ,םיִמָלֹועָה יח דיִחְי ,ּוניֵהֹלֲא ּונֵכְלמ
 ךּורְּב .לֹודְגַה ֹומְׁש רע ידע רָאֹופְמּו חָּבִׁשִמ
 ;תֹוחָּבְׁשִּתַּב ללהמ דךלמ ,ייהתַא = |
 וריש : ויתולילע םיִמַעָב ועידוח ,ומשב וארק ייל ודוה

 םֵׁשִּב וללהתה :ויַתואְלְפִ לב וחיש 5 ורמז ול

 ושב ֹוזָעְו 5 ושרד + רי יִשְקַבְמ בל חַמְׂשִי ,ושדכ

 ימפשמו ויתפומ .השע רֶׁשֲא ויָתֹואְלפָנ ּורָכְז ,ךיִמתויַנַפ

 מ'ע שוריפ |
 עֶנייַז ןופ ְךאַרְּפְש ןייִא טְנייֵׁשעַּב גּוא
 גוא - ינישגי ,טְכעֶנְק עְנייִז נוא עֶמּורַפ
 דוד טְכעֶנְק ןייד ןּופ ןעֶגְנאַזעֶג יִר טיִּמ
 טאָג ןעֶּביול ךיד ןיִלעוֶו ריִמ ךלמה
 ריִמ = ּועָנ טיִמ גּוא גְנּוּבױל טיִמ

 יי אוה :ויָריִחְּב בקע יִנּב ודבע לֵאָרְׂשִי ערז : ;והיֵפ
 טעעעעעעעע עט

 רפומ תחכות
 רָעייַו בָרַא טְנהאווענ טאָה טאָטְׁש טְגעֶדעֶגעֶל

 ןמ םאַהעֶג טאָה רֶע . רעֶּנייַב א גוא רעֶטיִרְפַא

 רעֶד ןעוֶו טייצ רעֶדעֶו גצ גנא .ףֶלָמ םעֶד ייפ

 ןעֶרּוי יד ןעֶּבייֵרְּט סיֹרַא טְלאוָועֶג טאָה ְךֶלֵמ
 רְלאַּב רֶע טאָה ךָלֶמ םוצ בֶר רעֶד ןעֶמּוקעֶג זיִא
 ףֶלֶס רעֶד ויִא לְהאָמַא . הֶרֵוג יד ןעוֶועֶג לטבְמ
 רעג טאָה גוא ןעֶדי יִד ףיוא ןעֶראָועֶג וייֵּב

 ןעֶגעו ןעֶדּי יד ןעֶנייְמ וצ םירַא יינ ןעֶנעג ,ןעֶּביױל גוא ןעֶכאַמ םיֹורְג ףיד } ןעֶלעוֶו

 ווא ףױא ןעֶגיִניִק ְךיִד ןעֶכאַט ןעֶלעוֶו ריִמ ןּוא ןעֶנייֵשעֶּב גּוא רו
 ראפ ןעֶנעֶק רעֶד ףיב ןיִלעוֶו ריפ טְסייֵה סאָד םאָנ רעֶזְנּוא גיִניִק רעֶזְנּוא
 רעֶצְנאַג רעֶר ןופ גְנּוּבעֶל םאָד רעֶגיִצְנייֵא רעֶד יח ,םָלֹוע אֵרֹוּב  ןייֵא
 ניִּבייֵא נוא רעֶמיִא ףיֹוא טְנייֵׁשעֶּג וא טְּביֹוליִג זיא םאוָו גיניק רעֶד טְלעוֶו

 סאוָו טאָג ,םאָג וטְסיִּב טְּביֹוליִג דפ ,טָנ ןאַקאַּב ןעֶמאַנ ריר ןייַז דא
 :גנּוּבױל טיִמ טְּביוליִג זיִא

 רעֶטְנּוא טְנאַקעֶּב טְכאַמ ןעֶמאָנ ןייז ןָא טָפּור טאָג וצ טְקְנאַד 'חל ודוה
 םֶהיֵא וצ טו םֶהיֵא ףצ ניו הש ;םיִׂשֲעַמ עניי רעֶקְלעֶפ יד

 ןעֶגיִלייֵה ןייז טיִמ ןעֶמיִראַּב יז טוט רעְדְנּואוו עֶנייֵז עלא ןיִא טעְב
 יִךאָּפ טוט ל ;םאָג טְרעֶגאַּב םאוָו ץראַה יד ןֶעייֵרְפ ףיִז לאָז םִע ןעֶמאַג

 ;ריִטָּת הָניִכְׁש ןייַו ןהעֶז ּוצ ןעֶרעֶגעֶב טּוט טייֵקְראַטְש ןייַז נּוא טאָג ןעֶטְׁש
 ןעֶכייֵצ עֶנייַז ןּוהְטעֶג טאָה רֶע סאוָו רעדנּואוו עֶנייֵז ןעקְנעֶדעֶג טומ וי
 רעֶדְניק רֶהיֵא עג %לידמ ןייז טיִמ רזוג זיִא רֶע סאוָו םיִטָּפְׁשִמ יִד נוא
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 ,ֹותיִרְּב םָלֹועְל ורכז :ויָטּפְׁשִמ ץֶרֶאָה לֶכְּב ,ּוניֵהֹלֶא
 ותעּובשּו ,םֶהרְבֵא תֶא תֵרָּכ רֶׁשֲא :רוד ףֶלָאָל הָוִצ רֶבָד
 :םלוע תיִרְּב לֵאָרְׂשיְל ,קֹוחָל ֿבקֲעַיְל ָהָדיִמעַיַו :קחציל
 םֶכְתֹויְהִּב :םֶכְתַלֲחַנ לֶבָח .ןַעָנְּכ ץֶרֶא ןֵּתֶא ּךֶל רמאל
 ,יוג לֵא יוגמ וכלחתוו ; הָּב םיִרָנְו טַעְמִּכ ,רֵּפְסִמ יֵתְמ
 חַכֹויַו ,םקשָעְל שיאְל חיִנְה אל :רַחַא םַע לֶא הָכָלְמִמַמּ
 :ועְרַת לא יַאיִבְנִבּ ,יָהיִׁשְמִב ּועְנִּת לא :םיִכָלְמ םֶהיֵלֲע
 ּורפס :ותעּושי םוי לָא םויִמ ורְׂשַּב ,ץֶרָאָה לָּכ ַײל ּוריִׁש
 יי לוד יִּכ :ויָתֹואְלְפַנ םיִמַעָה לֶכְּב ,ֹודֹובְּכ תֶא םיוגב
 יַהֹלֲא לָּכ יִּכ :םיִהֹלֲא לָּכ לע אּוה אָרֹונְו ,דֹאְמ לֶלְהֶמּ
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 ט"ע שו וריפ רסומ תחכות
 טאָה .ְךֶלֶמ םוצ ןייֵג 7אָו רֶע בַּב םּוצ ןעֶמּוקעֶג

 החנמ ןּופ םייצ יִד ויִא טְצעֶי טְגאָועֶג בו רַעָד

 טיִנ םֶהיִא ןעֶּבאָה ייֵנ . ןעֶגְראָמ ןייֵג לעוֶו ףיא
 רעֶד ,ןייֵג ןיוש לאָו רֶע ראָנ ןעֶהּוו טְנאָלעֶג
 טאָה ְךֶלֶמ רעֶד ףלמ םּוצ ןעֶטּוקעֶג טא בֶב

 ןגא טְפאַׁשְּבבִל םיֹורְג טימ ןעֶמּונעֶגְפיֹוא םחיא

 עֶרעֶדְנַא ןגפ ןעֶסֶעּומְׁש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ייֵו

 טאַהעֶג טייצ טאָה בַר רעֶד רעֶדייֵא ןּוא , ןעֶבאַו

 רעֶדְניִק רֶהיֵא טכענק ןייז לֵאָרְׂשִי ןופ

 :רעֶטְלייו רעד םיוא ןייז בֹקֲעַי ןופ

 םעֶד ףיוא טאָנ רעֶזְנּוא א רע אּוה

 ג טְכיִרעֶג עֶנייַז ןעֶגעֶז דְנאַל ןעֶצְנאַג

 ךעֶכיִז ןייַז גיִּבייֵא ּוצ טְקְנעֶרעֶג ּורְבְ

 ןעֶטאַּבעֶג טאה רֶע סאוָו הרות יד םייה

 ןּוא םֶהָרְבַא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תֵרֹוּכ טאָה רֶע סאוַו תורוד טְנעֶזוט ּוצ
 ןייא וצ 'בֶלָע ּוצ טֶלַעָמְשַעְג םֶע טאָה רֶע ןוא .קָחְצִי ּוצ ןעְראוושעג טאָה
 לעוֶו רי ּוצ ד? מאל ,,ןיִּבייֵא ףיוא טייֵהְרעֶבעֶז ןייֵא לֵאָרְׂשִי ּוצ ןוא ץעֶזעֶג
 זַא םֶנְתֹוְהַּב ,ּבֶרַא רֶעייַא ןופ לייֵמ םאְר ןֵעַנְּכ ןּופ דנאל םאָד ןעֶּבעֶג ְךיִא
 לוו טְנאוועֶג טאָה רֶהיֵא ןּוא לֶהאָצ עֶנ ןיילק א ןעֶזעוֶועֶג ְךאָנ טייַז רֶהיֵא

 ןעֶרעֶרְנַא םּוצ קְלאָפ ןייֵא ןּופ ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז תובָא יִר ןוא יי ,םיִרֵג
 ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייק ןעֶזאָלעֶג טיִנ טאָה רֶע ** :ןעֶרעֶדְנַא םּוצ ְךייֵרְגיִניִק ןייֵא ןופ
 מָנייֵמ סאָד ְךייֵרְגיִניִק ייז רעֶּביִא טְפאָרְטְׁשעֶג טאָה רֶע ןוא ייֵז ןעֶּביֹוראַּב וצ
 ןּוא ַחיִׁשָמ ךיימ ןַא ןעֶריִר ןָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 0 .ךֶלֶמיִבֲא ןּוא הֹעָרַּפ ןעֶמ
 טאָנ וצ טְגְניִז וויש ;ןּוהְט טיִנ ץְמְבעֶלְש ןייק רֶהיִא טְלאָז םיִאיִבְנ עֶנייֵמ ּוצ
 מו וי ;ףֶליִה ןייז גאָמ וצ גאָט ןופ ןעֶגאָז ןָא טוט דאל עָצְנאַג ר רֶהיֵא
 עֶנייַז תומוא עֶלא ןעֶשיוִוְצ ןּוא דובב יי רעֶמְלעֶפ ןעֶשיוִוְצ ןעֶלייֵצְרעֶד

 ןוא רֶעייֵז רֶע זיא טְּביֹולעֶג גוא טאָג יא טְרעֶּפְכַאעֶג ןעֶד יל :רעֶדְנּואוו
 יִד ןופ רעֶטעֶג עֶלַא ןעֶד .רעֶטעֶג .עֶלַא רעֶּביִא רֶע זיִא רעֶגיִטְבְראַּפ ןייֵא
 ַגןעֶפאַשעֶּב לעמיה יד טאָה טאָג רעֶּכַא ,טְכיֵנ ןעֶנעֶז םיִלּגליִג יֵדְבִש

 טַייהגַײש 148 59 א (ט"ע רווחט)



 ךֶלָמ 7 ף םיוגב ורָמאיְו ימת לַּב לֵבֵּת ןוּת \ ףא

 טז  ָךּורָּב

 עשר

 מ"ע שוריפ
 םהיִא ראפ זיִא גָנּוריִצ גוא טייֵהְנייֵׁש
 ןייַז ןיִא זיִא ייֵרָפ ןוא טייֵקְראַמְׁש
 םאָנ וצ ןָא ףיז םייַרְּב - :מָרָא
 טייֵרְּב ,רעקלעָּפ יד ןופת וחַּפְשִמ רֶהיֵא

 ראה לב וינפלִמ ליה שרק תרה 5 וחתשק
 9 ּוהְמְׁשִי :ש

 יה םערי ,
 יה לע ונגר זא יב שא לָכְ
 יִּכ וול ּודֹוה :ץֶרָאָה תֶא טופשל
 .ּונָעְשי יחל ונעישוה ּורָמָּאְ
 יהל .רשרק םָשְל תודוחל ,םִיֹוגַה

 עֶה דעת לע ןִמ למרי יחְלָה י

 .וינפל זאובו החנמ וא ואש

 : ראה לנו םימש
 הרעה ץולע וג ואולמו .

 ;וד סח םליעל יִּכ , בוט
 מ ּונְליִּצִהְו ונצק

 . ר הָּבִמש
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 תחפות
 ןיִא הְָג יד ןעֶגעֶט ןעֶטעֶג ל
 ףֶלֶמ רעֶד סאוָו ןרעֶביִלְטְסייג א + חָלגַאְו רָמֹוּכ א

 רסומ

 ןעֶמּוקעֶג

 שאה ןוא .ןְהעֶניִג מי גְנאַֿפ םֶהיִא טאָה
 ףיוא ףָכֶמ םעֶד טיִמ ןעֶמֶעּומְׁש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 ִּנ טאָה בר רעֶד םאוו ץֶבאַרְּפְׁש ץֶׁשיִגייְמאַל

 עֶלעוֶו לאָמְּטְסְנעֶ מ ,טסקאונ ןענירד םאו] ץֶלֶא ] ןרא דְלעֶפ טאו ןיירפ ףיִז טעוֶו םִע ֹויִא םֶהיִא ןיִא טאוו טאָד ןּוא םִי רעד ןעֶמעֶרּומְׁש טעוֶנ םָע טערי ניני אה מאג רעֶקְלעֶּפ יד ןעָשיוִוְצ ןעֶנאַז ןעֶלעֶוֶנ יי ןּוא ֶרֵע יד ןּוא ןעֶלְמ יה יד ןֶעייֵרְפ ךיִז ] ןעֶלעוֶו יי ּוְמשי ,ןעֶציִלְנְמיֹוא םיִנ מומ וא טְלעוֶו יד ברי רוד יימְׁש טְסעֶפ - 2 עֶצְנאַג יז םֶהיֵא ראפ ו מכ ךאָפ גליה : םייקעלייה ענייש טיִמ טאָב וצ ןעקוב ְךיִז םּומ םֶהיִא ראַפ טָמּוק ןוא קְנאַׁשעֶג ןייַא טְנאָרְמ ןעֶמאָנ ןייז ןופ עֶרֶהָע סאָר טאָנ וצ ןָא םייִרְב יל ,טייֵקְראַטְׁש גּוא עֶרֶהֶע טאָנ וצ ןָא
 ןטָּפְשִמ ןצ טְמּוק רע דא םאָב ראָּפ
 ןייז זיִא גיִּבייֵא וצ ןעֶד טּוג ןיִא רֶע
 . ביל ןייד מי הי ןעֶמיִראַּג ו וצ ןוא ןעֶמאַנ ןעֶעְלייֵה ןייד רב "ארי ץרט ןייק ןייֵא זנגא לעֶמאַד ןוא רעֶּפְלעֶה רעֶנְנּוא םאָג

1 
 ופ לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעד טאָנ יא
 קט

 דָלאְונ ןופ רעֶמיֹוּב יד ןֶעייֵרְפ ךיז ]
 ןעֶד טאָנ וצ טֶּביִול וחי" .דֶנאָל םאָר
 זנוא ףלעָה טְנאָז ןּוא יס ;אָניִג

 ביל ב '

 ביל לעָג כ
 ןעֶגאַז ןעומ ייֵז ןוא גיִּבייֵא זיִּב ןיִכייֵא

 ;"תֶָׂשֲע ּםִיַּמָׁש 'תוח רעָאְרעֶט יד םֶגאָנ ןעֶמ רעֶרייֵא ,םיִלילְת טְראוָנ םעֶד אנ ןעֶמראו לעָסיִּבַא ףךאב ןעֶּמ *

 % (ט"ע | רווהפ) =

 ה .1 סוג ז

4 5 6 
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 תירהש תלפת 0

 וע רַפְכי םוחר אּוהו : :ּוהלא יי יי שודק יִּכ ,ושְדְק רֵהְל
 ;ותָמָח לָּכ ריִעָי אֹלְו ֹוּפַא ביִׁשָהְל הָּבְרִהְו ,תיחשי אלו
 דיִמָּת ּךֶּתִמאַו ךךסח ,יִנָממ ךיִמַחְר אָלְכִה אל יי הָּתַא
 ונְּת :הָמֵה םֶלֹועְמ יִּכ .ּךיֶדְכָחְו ַי ְּךיִמֲחַר רֹוכְז ;יִנּורְצִי
 ארונ ; םיִקָחְׁשַּב וזֶעְו .ותואנ לֵאָרְׂשִי לַע םיִהֹלאֵל זוע
 תֹומּוצֲעַתְו זוע ןתונ אּוה ,לֵאָרְׂשִי לֶא ,ְךיִׁשָדְקַמְמ םיהלא
 ;ַעיִפֹוה תומקנ לא ,ַיי תומקנ לֶא :םיִהֹלֲא ורב ,םִעָל
 ,הָעּוׂשִיַה ייל :םיִאְג לַע לּומְנ בֵׁשָה ,ץֶרָאָה טפוש אשנה
 ,ונָל בֶנְׂשִמ ,ּונָמִע תֹואָבְצ יי ;הָלָס רכב ְּךֶמַע לַע

 , טא" ר "לא יי יי "א

 רסומ תחכות ט'ע שוריפ
 אפ בר רעד קו יו טא עֶגאְְַׁעֶפ ּוצ ןעָּביול ןּוא ןֵמָא קְלאַפ סאָד רֶהאָנ

 יס טיי יר יא יניב = רעדנוא טאָג טְביהְרעֶד יל" ,טאָנ
 לעֶקְניוִו א ןוא טְרעֶטְׁשעֶג ךיז טאָה ןוא שיט ןופ עניי לימעש םּוצ ל יז טוב ןוא אָנ

 שאָה רָמֹוּכ רעֶד יו , הֶרְׂשֶע הָנֹומְׁש ןעֶגיוִואַד .ְרעֶד ָמְמֹור ;גיִלייה זיא רֶע ןעֶד םיּפ

 זיִא םאָד גְראַּב ןעֶגיִלייֵה ןייז ּוצ ְךיִז טקוב ןּוא טאָג .רעֶזְנּוא טאָנ טְּבייֵה

 יז טּוהְמ םאָנ ןוא ייזו ,גיִלייַה זיא טנא רעֶזְנּוא ער שרקמה תיֵּב רטֶד

 ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ טּוהְמ רֶע ןּוא דָניִז ןעֶּבעֶגְרעֶפ טעוֶו רֶע ןעֶמעֶראַּבְרעֶר

 ְרעֶד טיָנ טּוהְמ רֶע ןוא ןעֶראַצ םּורְג ןייז ןעֶרעֶק ּוצ רעֶריוִו טְרְהעֶמ רֶע ןוא |

 ןופ תֹונָמֲחַר ןייד ןעְרְייִמְרעפ םיָנ טֶמְלאָז טאָנ ןר הפ .ןעֶראָצ ןייז ןעקעוֶו

 = קְנעֶרעֶג רו .ןַעָטיִה גיִּבייֵא ְךיִמ לאָז טייֵהְראוָו ןייב ןּוא דאָניִנ ןייב ריִמ
 ןּוא טיִנ וג ,ייֵז ןעֶנעֶו ניִּבייֵא ןופ ןעֶד דאָניִג ןייד ןּוא תֹונָמֲחַר ןייַד טאָג

 טְכאַמעֶג רֶע טאָה לֵאֵרְׂשִי ןעֶגעוֶו טאָג ּוצ "יא טייֵקְראַטְׁש םאָר זַא טְנאָז

 יד ףיוא טְמּוק טְבְראַּפ םיִטאָג אָרּונ , לעֶמיִה ןיִא טייֵקְראַמְׁש ןייז ןְהעֶז ןא

 טאָה ןעֶטְראָד םּוראוָו שֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא טֶהּור סאוָו דוב ןייַז ןּופ ןעֶשְטְנעֶמ

 טּוג רֶע לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ טייֵקְראַטְׁש סאָד זיִא רֶע רעֶרָנּואוו ןְהעֶזעֶג ןעֶמ

 רעֶקְראַטְׁש ןייֵא יִא ;טאָנ זיא טְּביֹולעֶג קְלאַפ ןייַז ּוצ טייֵקְראַטְש ריִמָּת

 ןופ רעֶטְכיִר ּוד ןֶּביֹוהְרעֶר רֶהעוָו שנ ,ןעֶנייֵׁש ְךאַמ ,טאָנ זיִא רעֶנעֶכעֶר

 וצ ו? .עֶגיִדְרעֶּפאָה יִד ףיוא גְנּולאַצאַּב ןייב ןעֶרעֶקְרעֶריוִו אמ טְלעוֶו רעֶד

 ןופ טאַנ יו .געֶּבייֵא גנּוׁשְטְנעַּב ןייד זיא קלאפ ןייב ףיוא ףֶליִה יד זיִא טאָנ

 ןיִא זיִא גְנּורעֶכעֶז ןייַז םאוָו רעֶד ןעֶשְטְנעֶמ םעֶד לואוו ןעֶראָׁשְרעֶה יר

 רוד || 16 8 א (ט"ע .רוזחמ)



 81 אמ תירחש תלפת

 :ָךְּב חַטוּב םֶרָא יֵרְׁשַא ,תֹואָבְצ יי :הָּלָס בקע יַהלֶא
 תֶא הָעיִׁשֹוה : ונָאְרְק םויָב ,ּוננֲעַי ְךֶלֶמַה דעישוה יי
  :םֶלּועָה דע םִאְׂשַנְו םִעְרּו .ְּךֶתֶלֲחַנ תֶא ךֶרֶבּו .דמע
 חמשי וב יִּכ ;אּוה ּונֵגְנמּו ּונְרְזֲע ,ייל חַתְּכַח ּונֵׁשִפַנ
 רֶׁשֲאַּכ ּוניִלַע יי ךֶדֶסֶח ִהְי :ּונְחָטָב ֹוׁשְרָק םֵׁשְב יִּכ ּנָּבִל
 הָמּוק :ּונָל ןֶתִּת ךעשיו .ךְרְסח י ונארה ;ךֶלּונְלֲחְי
 ידי הלא יי יכנא :ךדסח ןעמל ּונֵדפּו ,ּונָל הָתְרָזָע
 יִרשָא :וחאלמאו ךיפ בחרה .םירצמ ץֶרֶאָמ ףלעמה

 ָךֶדֶסַחּב יִנֲאַו :ויָהלֶא ייש םֶעָה ירשא ,ול הָכְּכֶׁש םֶעָה
 ;יִלָע לַמְג ִּכ ייל הֶריִׁשֲא וש יל לני יִּתְחַטָב

 דֹובְּכ |

 םוי :טיסרה דינמ ויד ה
 יא י"א" איי." ירא. שא "א יוצר; העל. "לא

 ע"א" אש רש"ש "רש"ש ראש" ראש א = 2

 ט"ע שוריפ
 גיניִק רעד זְנּוא ףֶלעֶה טאָג ט ,ריִד
 אט םעֶד ןיא ןעֶרעֶּפְטְנֶע זְנּוא לאָז
 ףְלעֶה העץ ,םֶהיֵאּוצ ןעֶפּור ריִמ עוֶו

 רסומ תחכות
 טאָה .הֵרָׂשָע הָנֹומְׁש טֶנעְואב בָר רעָר ןְהעֶנעֶג
 טְנאָועֶג טאָה ןוא טְלעֶטְׁשעֶג ףיִו רָמֹוּכ רעֶד

 ןוא ןעֶועֶועֶג ןעֶגעֶג סאו ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶּלַא ּוצ

 רע סאו הָכָוְּב יִד ןעֶרעֶה ןעֶלאָו יי ּבּוטְׁש
 ןייַצ ׁשְטְנעֶּב ןוא קֶלאָפ ןייַד ןעֶלאָו לֶלֵא "וא ְךֶלֶמ םעֶד ןעֶשְטְנעֶּב טעוֶנ

 ןעֶלייֵז עֶרעֶזְנּוא יש ,ניִּבייֵא זיִּב ייֵז ּבייֵהְרעֶר ןּוא ייֵז דייונ ןּוא 'גָנּובְרַא
 ןייַז ןיִא ףינ טייֵרְפ ץֶראַה רעֶזְנּוא רעָפְלעֶה רעֶזְנּוא טאָג וצ ןעֶפאָה ןֶעומ
 זנוא ףיוא ראָניִנ ןייד ןייַז לאָז םָע יו .גְנּורעֶכיִזְרעֶפ טיִמ ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵה
 ףְליִה ןייד ןוא דאָניִנ ןייֵד אָנ דנא זייו] גג ,ריִד ּוצ ןעָפאָה ריִמ יונ
 ןעֶגעוֶו ןופ םיוא זנּוא זייל ןּוא זָנּוא ףֶלעֶה ףיוא ייֵמְׁש הטל :זנוא ּוצ ּביִג
 טְכאַרְּביִג ףיוא ףיד טאָה אָד רעֶד טאָנ ןייַד טאָנ ןיִּב יא יט ,ראָגיִג ןייד
 לעוֶו ְךיִא ןוא טעֶּב ןוא ליומ ןייב רַעָטייִרּב רעד . םִיַרְצִמ דָנאַל רעֶד ןופ
 ,ם'מּוג ליִּפ יוזא טאָה סאוָו קֶלאְּפ םעֶד ּוצ דיש לואוו יִרְשא .ןעֶליִפְו ןעֶד סָע
 ייֵמ ּבאָה ְךיִא ןּוא יִָנ , אנ ןייז זיִא טאָנ סאוָו קֶלאָּפ םעֶד וצ לואוו ןוא
 ןייד ממ ץְראַה ןיימ ןעיירפ יז םּוהְט סֶע ראָניִג ןייד ןיִא טייֵהְרעֶכעֶזְראַּפ

 : ןּוהְמעֶג סיָטּוג ריִמ טאָה רֶע ןעֶד טאָנ וצי ןעֶגְניִז לעוֶו ְךיִא .ףֶליֵה
 םקּוק םאוָו רער טוט ודור ּוצ גנאַנעֶג םעֶד ןעֶקְראַטְׁש וצ יט ַחַצַנְמַל

 ןּופ רעְדְּואוו ןד ןוא ֹובָּכ םיִמאג טְלייֵצְרעֶד לעֶמיִה םעֶד ףיוא
 וצ גאָזַא טעֶרעֶג טעו גאמ ןעֶרעֶדְנַא םוצ נאָמ ןייֵא 5" .םיִׂשֲעַמ עֶגייֵז

 ןעביול 1 6 ראה א (ט"ע רונחמ)



 תירחש תלפת 2

 ןיֵא : תַעָד הָוַחְי הָלְיַלְל הָלילְו ,רֶמֹא עיִּבַי םויל
 לֶכְּב :םלוק עֶמְׁשִנ יִלְּב ,םיִרָבְד ןיִאְו רֶמֹא
 ׁשֶמָׁשִל , םהֵלמ לֵבֵת הֵצְקִבּו ,םִוָק אָצְי ץֶרָאָה
 ,ֹותתָּפְחִמ אָצוו ןתָהְּכ אוהְו : הב להא םש

 םִיַמָׁשַה הָצְקִמ :חרוא ץּורְל רובְנּב שישי
 רֵּתְסִנ ןיִאְו ,םֶתֹוצְק לע ֹותָפּוקְתּו ,ֹואָצֹומ
 תודע ׁשֶפְנ תַביִׁשְמ ,הָמיֵמת יי תרות ו ותמחמ

 תארי :םיניע תַריִאְמ הֶרָּב יי ַוְצִמ ,בֶליִחְמַׂשִמ
 ּוקְרֶצ ,תָמָאְיי יִטְּפְׁשִמ ,רֵעָל תֶרֶמֹוע הֶרֹוהְט יי
 םיִקּותְמּו ,בָר וֶּפִמּו בֶהְזִמ םיִרָמָחְנַה :וְרְחַי
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 מ"ע שוריפ רסומ תחכות
 טְכאַנ ןייא רעְדְנּואוו ם'ִמאָנ ןעֶּביֹול הֶנְֵּב ןייו טעוֶנ .הָכְרִּב יד ךאָנ . ןֵמֶא ןעֶרעֶפְטְנָ

 ןעֶזינעֶג טְרעוֶו רעֶרעֶדְנַא רע וצ טא א לכ עמק 6 אה
 רֶהאוָועֶג טְרעוֶו ןעֶמ טְפאַשְנעֶסיוו ןעֶּבאָה עָלַא טְגעֶרְפעֶג רֶמֹוּכ ועָד טאָה

 ןעֶגאָז ןעֶלְמיִה יד זיא : רעֶדְניוִוסיִמאָנ זי" -ינ טנג ייג ןעֶבאָה - ןמָא ְרֶפְטנֶעַ
 רֶהאָנ יִנְּנ ,לוק רֶעייֵז טְרעֶהעֶג טיִנ טְרעוֶו םֶע טייל טיִמ טיִנ ןעֶדייֵר ןּוא טיִנ

 םיוא טְהעֶז טְכיֵל רֶעייֵז ןּופ רּונְׁש רֶהיֵא טייֵג טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא

 םיִנ לאָז יז טְלעֶציִגֲא טְכאַמעֶג רֶע טאָה ןנוז רעֶד ּוצ ,ןעֶרייֵר רז יִו הייל

 טיי ןָתָחַא יונ טייֵג ןנוז יִד ןּוא איו .ףְראַד ןעֶמ יונ רֶהֵעָמ ןייֵג םיױרַא

 יונ געוֶו ןיִא ןעֶפיול ּוצ ןֶעייֵרְפ ףיז טּוהְמ רֶע הָּפּוח ןייז ןּופ גיטסּול רֶעייֵז

 םּורַא טיִלְנְניִר יז ןגא ןְנּוז יִד םיורַא טייג לעֶמיִה קֶע ןופ לאש ,רֹוּבִג ןייֵא

 :ץיִה ןייז ןּופ ןעֶמְלאַהעֶּב טיִנ ְךיִז ןאק ןעֶמ טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶקֶע עֶלַא

 זיא הָרֹוּת יִד תי ,הָמָׁשְנ יִד טקיווקרעד יז ץְנאַג זיִא הָרֹוּת ם'ִטאָג תרנת

 הָרְוּת יד טְנעֶרעֶלעֶג יִז טאָה סֶע רֶהעוָו תּודָע רעֶטְּבולְנעֶג ןייֵא טאָג ייַּב

 געֶטְראַפ טְכעֶר זיא טאָג ןּופ לְהעֶפאַּב יד ידוקפ ,ראַנ ןייא גולק טְכאַמ

 טְכאַמ םאָד ראָלְק זיִא טאָג ןּופ תוָצְמ יִד ץְראַה סאָד ןֶעייֵרְפְרעֶד טּוהְמ

 געֶּבייֵא ףיוא םייטש יִז ןייֵר זיא טאָנ ןופ הָאְרִי יִד חי ; : ןעֶגיֹוא יד ןעֶטְכייֵל

 ;םיִטָּפְׁשִמ עֶלַא טְכעֶרעֶג ןעֶנעֶז גיִמְפאַהְראוָו זיִא טאָנ ןופ םיטָּפְׂשִמ יד

 רעֶמיִז זי הָרֹוּת יד דְלאַנ;ןיִנ ןופ ןּוא דְלאָנ ןופ רעֶגיִטְסּולְג זיִא םִע יד
 ןוֿפ 9 6 א  (ם"/ רווחמ)



 83 5 תירחש תלפת

 םֶהָּמ ר קל ד 9 2 | 2 ףוצ

 ָכְרָבֲא + - והָשרניו ,ךֶלֶמיִבֲא יֵנְפִל ֹומְעַט תֶא ֹותֹונֵׁשְּב דִוָדְל
 ,יִׁשְפַג ללחתפ יי ;יִפָּב ותלחת דיִמּת , תֶע לֵכְּב ַײ תֶא

 :ור וחי ומש הממורנו , יּתִא = ולדנ  ּוחָמְׂשִיְ םיִונַע ועמשי
 ,ּורָחְנְ ןיִלֲא וטיכה 1 ; יֶנָליִצַה יִתֹורּוגְמ לַּכִמּו , ינו יו תֶא ִּתְׁשַרָד
 עשה וי ןיִתֹורַצ לָּכְמֹו ,ֵמׁש ויו ארק ינע הָו 1 ורָפְהִי לֵא םֶהיֵנְפּו

 רסומ תחכות יע | שוריפ = |
 ןעֶּבאָה .ןַמֶא טְרעֶמְטְנֶעַנ ווא טאָה די רעֶנ טְכעֶנְק ןייד ףיוא ייװַא ₪ ,קיִנאָה ןופ
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 שא ןוג לאה יד ר לייט יג טו .,} ןּוא הָרֹּת ןייר ןעֶטיִה ּוצ רֶחְזִנ זיִא
 יד ייַּב טְלְהעֶפעֶג טאָה םִע לייט ןְעייֵבְׁש ןּוא זיא ןּופ רעֶד ףוס רעֶד לייוו תֹוצִמ
 תוריבע יִד ןּופ תיייגל ; רַכְׂש ליפ רֶעייֵז
 גיִליוֶוְטּוט סאוָו תוריבַע יִד ןּופ ₪ ,ׁשָנש ןּופ ןייֵר ךיִמ ףאמ גָנֹוׁשְּב םאוָו
 ריִמ ףיוא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג טיִנ לאָז םָע טְכעֶנְס ןייב דיימ ראפ ןּוהְטעֶג טְרעוֶו
 לְהיֵּפ ןּופ ןייב ןייַז לעוֶו ןוא ץְנאַג | ןייז ףיִא לעוֶו לאָמְמְסְנעֶד קש רעֶד
 גְנּומְכאַרְט סאָר ליומ ןיימ ןופ גאָז יִד גְנּוניִליוִואַּב ּוצ ןיינ לאָז םָע 2 ,רָנֹוז
 ;רעֶוייֵלְסיֹוא ןיימ ןוא רעֶפעֶׁש אַּב ןיימ טאָנ ריִד ראַפ ץֶראַה ןיימ ןופ
 םיִתְשלַּפ ְךֶלֶמ םעֶר ראפ לֶבֵׂש ןייז טְרעֶדְנֶעֶראַפ טאָה דָוָד זַא ותֹונַשְּב ֶוֶדְל

 יעָג קעוֶוַא ןיִא רֶע גוא ןעֶּבי ךְמְרעֶפ ךיִז } ןופ םֶהיֵא טאָה רֶע םאָד
 ןעביול ומ ףיא נא ,רֹומְזִמ םעֶד טְגאָזעֶג רע טאָה םולָשּב ןעֶגְנאַג
 גמ םאָנ טיִמ ג ,ליומ ןייט ןיִא ביל ןייז זיא גיִדְנעֶמְׁש םייַצ עֶלַא טאָנ
 ,ןֶעייֵרְּפ ךיִז ] ןעֶלאָז ןּוא םיִוָנֲע יִד ןעֶרעֶה ןעֶלאָז סַע ןעֶמיִרעֶּג ְךיִנ ךיִא
 מ עֶלַא ןעֶמאַנ ןייַז ןעֶּביֹוהְרעֶד רעֶמאָל ןעֶמאַנ םיִטאָג ג ךיוה טְכאַמ לג
 טְרעֶּפְטְנֶעיִג ריִמ טאָה רֶע נוא טאָנ וצ טְׁשְראָפיִג ּבאָה ְךיֶא יִּׁשרָב , רעֶדְנאַנַא
 סאוָו יָה ּושיִּבָה .ןעוֶועֶג ליצמ ךיִמ רֶע טאָה 'טֶכְראַפ עֶנייֵמ עֶלַא ןופ גוא
 םיִנָּ רֶעייֵז גוא ןעֶטְבֹול רעֶד ןעֶראוָועֶג יז ןעֶנעֶז י"שה ּוצ טְקּוקיִג ןעֶּבאָה
 רֶע טְרעֶה טאָג ןָא טָפּור יִנָע רעֶד ןעוֶו ₪ ,ןעֶראוָועֶג םמעֶשרעֶפ םיִנ ויש

 נוא 6 א (מ"ע רוזחמ)
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 בוט יִּכ ,ּואְרּ ומעמ : םֵצְלַחְיַו ויָאָריִל ביִבָס , יי ְּךֵאְלַמ הנח

 רוסחמ ןיִא יּכ ,וישודק יי יי תֶא ואְרִי :וב הָסֶחְי רֶבָגֲה יִרָשַא ,ײ

 !בוט לָכ ּורְסִחַי אל יי ישרודו ,ּובָעְרְ ושר םיִריִפְּ : :לואבפ

 ,םייח ץֶפָחָה שיאה ומ } : םָכָדְמַלֲא יו תֵאְרָי , יל ועמש םיִנָב ּוכָל

 ֹרֵּבַרְמ ְךיֶתַפְׂשּו , ערמ ףנושל רֹוצָנ : בוט תוארל םיִמָי בחוא

 יי יִניֵע :ּוהָפְרְרְ םולש שקב ,בוט השעו עַרֶמ רּוס ;הָמָרִמ

 תיִרְכַהְל ,עֶר יִׂשועְּב יי ינפ ; םֵתָעוַׁש לא ויָנְזֲאְו , םיקידצ לא

 9 בורק :םֶליִצְה םָתֹורצ לֵּכִמו ,ַעֵמָׁש יי וקעצ :.םֶרְכְ ץֶרָאַמ

 םלּוכ מו ,קיִדצ תֹועָר תוּבר + : עישוי םּור יאְּכר תֶאְו , ב5 ירבשנפ

 תֶתֹומְּת ; הָרֵּבְׂשִנ א5 הָנֲהָמ תַחַא ,ֹויָתֹומְצַע לַּכ רמוש ; ;יי ונְליִצי

 טשיצ
 טא

א א
 ט

 ט"ע שוריפ רסומ תחכות

 . תֹורֵצ עֶלַא ןופ .םהיא טפלעַה ןֹױא  טְׁשיִנ טאָה די רעָב םאו) ןֵמָא רעֶד הָבְרְּ

 םורָא נפ למ טהור םָע הנח = "ל יד עו ל 5 מ
 םיוא ייֵז טְהיִצ נוא עֶניִטְכְראָפ עניי וייַּב רֶע ויִא רָמֹוּכ ןגפ טְועֶהעֶג םאָד טאָה למ

 טייֵטְׁש רַפ ומעט . ןעֶטְסְגִַא עלא ןופ ןעֶטייֵהעֶג טאָה ןוא גֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶראוָועֶג

 םֶהיֵא ייּב זיא םֶטְכעֶלְׂש ןייק, נוא םּוג זיִא טאָנ זַא לכש טיִמ טְהעֶז גוא

 | , םֶהיֵא ןיִא ןעֶציִׁשעֶּב הי םּוהט סע רעוֶו ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶר לואוו אָד ּטיִנ

 םוש ןייק אָד טיִנ זיא סָע ןעֶר עֶגיִלייֵה עֶנייַז טאָנ ראפ ףייא טכְראַפ ּאָרָנ |

 ןעֶנעֶז םיִריִׁשֲע יִד ןעֶטְרעֶּפְמעֶל יי םיִריּפְּ .רעֶגיִטְכְראַפ עֶנייז וצ גְנאַגְּפָא

 ,םִמּוג ןייק פא טיִנ ייֵז טייג טאָנ ג ןעֶטְׂש ְךאַּפ סאוָו יד גוא , ןעֶרעוֶועֶג םעֶרָא

 ְךיֶא לעוֶו טאָג ןופ טְכְראַפ יד , ּוצ ְךיִמ טְכְראָה רעדניק רעֶהַא טייג בל |

 ףֶרּוד לאָז רֶע ךעֶּבעֶל וצ טְרעֶגעֶּב סאוָו שְּטְנעֶמ בעֶבְלעוֶו יִכ , ןעֶנְרעֶל ךייא

 םטְכעֶלְׁש ןופ גְנּוצ ןייד מיה רֹוצְנ .אָּבַה םלוע ןו ןופ םמּוג םאָד ןְהעֶז םעֶד

 קעוֶוַא ףיד רעק יּופ , ךייֵר עֶשְלאַפ ןעֶדייֵר ּוצ ןּופ טיִה ןעצפעל עֶנייֵד נוא

 יִד יִגיֵצ . םולָש ְךאָנ ףיול נוא םולש רעֶנעֶּב םֶמּוג ּוהמ נּוא םֶטְכעֶלְׁש ןופ

 .רעֶד יא ,אייֵרְשיִג רֶעייֵז טְכְראָה גוא םיקידצ יד ּוצ זיא טאָנ ןופ הָחָנְׂשַה

 ןופ ןעֶרִייַנְׁש ראפ וצ םְטְכעֶלְׂש ןֶעּוהְמ םאוָו יִד ןיא זיִא טאָג ןופ ןעֶראָצ

 בוא טאָנ טְכְראָה ןֶעייֵרְׁש םיִקיִדַצ ןעוֶו ֲעַצ,ׁשיִניִבעֶריִנ רֶעייֵז טְלעוֶו רעֶד

 ֿגצ טְנעֶהאַנ זיִא טאָנ ברק; ,ןייַז ליִצַמ ייֵז רֶע םּוהְט תֹוּוַצ עֶרֶעייֵז עֶלַא ןּופ

 .ןעֶפְלעֶה רֶע טּוהְט םיִמיִנ עֶנעֶסיֹוטְׁש ראפ יד נוא רעֶצְרעֶה עֶנעֶכאָרְּבּוצ יד

 ץֶלַא ןּופ נוא קידצ םעֶד ּוצ ןעֶכאַז עֶטְכעֶלְׁש לֶהאָמ להיפ טְפעֶרְמ םִע תֹוּגַו

 ייֵז ןּופ םָנייֵא רעֶנייֵּב עֶנייַז עֶלַא טיה םאָנ רָמֹוׁש ,ליִצַמ םֶהיִא טאָנ זיא

 םֶהיֵא ןעֶּמייֵט עָשְר םעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב יד תַתֹוטְּת ,ןעֶכאַרְּבּוצ טיִנ טְרעוֶו

 גּוא 4 6 א (מ"ע רוזהמ)
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 אלו ,ויָדָבַע ׁשֶפָנ יי הָדֹוּפ  ּומְׁשֲאַי קידצ יִאְנושְו ,הָעָר עשה
 :1ב םיִסֹוחֲה לָּכ ומָשאְי

 תייָה התא ןועמ ,יָנדֲא , םיִהלאָה שיא הָׁשֹמְל הָלֵפְּת
 ץרא 55וחתו ,ודלי םירה םֶרָמַּב : רודו רֹודָּב ונְל

 רע שונא + שת ;לֵ התא 4 דע 2 לפה

 םג ומרז : .:הלילב תרומ שא 5
 ףלחו ץיצי רקוב לי ריֲִכ רק יהי -
 :ּנְלָהְבִ ּךְתְמַחַּו .ָפאְב וניִלָכ יב :ׁשֵבָיְו ללומי בל

8% 7 

 רסומ תחפות ט"ע שוריפ

 עֶרייֵנְׁש רצ בוא ןעֶגינִמ רָלאֹב םֶהיֵא ל ןעֶּפ ןְעֶרעוֶו קיִדַצ םעֶד ןופ םיִאְנוש יִד נוא

 הקו א אש לש רעשפל "" יא וייל טאָג 945 , מָמיוִו ראַּפ
 עֶלַא טְגיִרְל וש ראפ ןעֶבייַלְ טיִנ ןעֶלעוֶו ייֵז טְכעֶגְמ ערי ןופ שָפָנ םעֶד

 : םֹחיִא ןיִא ךיִו ןעֶציִׁשעֶּב אוו
 נּוציִׁשעֶּב ןייֵא . ןעוֶועֶג למ וניר הֶשמ טאָה םיִרֹומְזִמ יָד השב? הָלָפְּת

 י בוא נְרעֶּב יִד יא . , תורור עֶלַא ןיִא נא וצ ןעֶוֶועֶג ּוטְסיִּב
 םעוֶו טְלעוֶו יִד זיִּב גּוא ןעֶראַועֶג ןעפאשעב זיִא טְלעוֶו רעֶד טיִמ רֶרֶע
 ןעָשְטְנעֶמ םעד םוא ּוטְסְרעֶק וד ל , םאָג רעקרךאטש ןייֵא ּוטְסיִּב ןייֵמְׂש
 יד וצ טְסְנאָז גד גּוא ןעֶמיֹוטְׁש ראפ טְרעוֶו רֶע זיִּב ַחּכ ןעֶקְראַמְׁש ןייז ןופ
 ןעֶּבעֶל ליִפָא לאָז רֶע זַא 9 . תֹוריבֲע עֶר ןעייֵא ףיוא הבושה טּוהְט ןעֶשְנעֶמ
 רעֶניִטְכעֶג ןייא יו ראָנ ְךייֵלְג ןעֶׁשְטְנעֶמ םעד וי יז ןעֶנעֶז ךֶהאָי טְנעֶזיומ

 םאוָו טְכאַנ רעֶד ןּופ לח ןייא יג גוא ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא זיִא סאוָו גאט
 יו יװַא ויִא ןעֶּבעֶל רֶעייֵז ןופ גנופיול םאָד ףֵפמְו ,ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא זיִא
 ןיִא אד טיָנ ׁשֶמַמ ןייק זיִא רזא טְשיִנ ראָג זיא ףאלש םעֶד ןופ ם םֹוּלֲה ןייא
 יד ןיִא טְסייֵה םאָד היָרְּפ רעֶד ןיִא ראָנ רב . ןעׁשְטְנעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל
 טֶעייֵנְּב זאָרְנ ןייא יונ יױזַא ַחֹּכ טיִמ ןעייֵנעֶּב ָךיָו רֶע טּוהְמ ןעֶרְהאָי עֶגְנּוי
 רעֶמְלֶע רעד ,ףיוא טְסייֵה םאְר טְכאַנ רעֶד ףיֹוא ברֶעָק , גְנּוצאָרְּפְׁש טיִמ ךיז
 ראפ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז ריִמ יא ,טְראַד-ראַפ נוא ןעֶמיִנְׁש ראפ רֶע טְרעוֶו
 ןעֶראַוָועֶג ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶראָצ םיִרָנ ןייד תֶמֲחַמ גּוא ןעֶראָצ ןייב תַמָחַמ טְנעֶל
 דיִזָמְּב ןְהאָטעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו תֹוריֵבַע עֶרעֶזְנּוא הפ . ןעֶקאָרְש רעֶר
 ענעלוה ראפ עֶרעֶזְנּוא ּוליִּפֲא ןעֶגיוא עֶנייֵד ןעֶנעֶקְטְנַא ןְהאָמעֶג ּוטְסאָה
 ךיוא ייֵז ּוטְסּוהְט גוש ןְהאָטעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו ּטְמייֵה םאָד תֹוריֵבֲע

 ץוהמ 5 6 א (שיע רוחמ)

 יא" טא, א "ר "ראש" "לע" "ראש"



 תירחש תלפת 6
 ֶכ יִּכ :ְךיֶנָּפ רואמל ּונֵמְלֲע ,ּךדֶננל ניני הֶּתַׁש
 וניתונש יִמָי :הָנָה ֹוְּכּונְִׁש ּונִלַכ ,ּךֶתֶרְבָעְב ּונָפּוניֵמְי
 כו הָנָׁש םינומש תֹורּובְנִּבםִאְו ,הָנָׁש םיִעְבִׁש םֶהֶּב
 .דֵּפַא ווע ערוי ימ ,הָפְעָנו שיח וָנ יִּכ .ןָוֶאו לֶמָע
 בכל איִבְנְו ,עדוה ןֵּכ ּוניֵמְי תֹונְמִל :ְךֶתְרֶבָע ְּךְתֶאְְיִכּ
 ונעבש :ךיִדָבֲע לע םֵחָנִהְו ,יִתָמ דע יי הֶבּוש : הָמכָח
 ונחמש :ּוניִמְ לֶכְּב הָחְמְׂשִנְו הָנָנרְנּו ,ְּךֶדֶסֶח רקובב
 ְךיֶדָבֲע לֶא הָאְרִי : הָעָר ּוניֵאָר תֹונְׁש ,ּונָתיִנֲע תמי

 ;םֶהיֵנְּב לע ְךֶרֶדַהַו ,ּלָעפ
 ונידי השעמו ,ּוניִלָע וניהלא יָנֹרֲא םעונ יִהיִו

 ;ּוהְנְנֹוּב ונידי הָׂשֲעַמּו , וניֵלֲע הָנְנֹוּכ

 רסומ תחכות
 ןעֶמ טאָה רעֶקְיִטְׁש יִד . רעֶקיִטְׁש ףיוא ןעֶטיִנְׁש
 ןעֶדּוי יד ןּוא םייַהַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶגאָרְטעֶג קעוֶוַא
 בֶר רעֶד .דְנאַל ןּופ ןעֶּביִרְּטעֶג םיֹורַא ןעֶמ טאָה
 קידצ רעֶד .קידצ ןעֶמיֹורְגַא רֶבַח א טאַהעֶג טאָה

 ט"ע שוריפ
 ּוצ םיִנָּפ ןייד ןופ טְכיִל רעֶד ראפ ןּוהְמ
 עֶלַא 'יִפ .,אייֵז ראַּפ זְנּוא ןעֶלאַצעֶּב
 ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא ןעֶנעֶז געֶמ עֶרעֶזְנּוא

 ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא ןעֶראָצ ןייד טיִמ ראָג טְלאָועֶג טאָה רֶע ןעֶהּוו טְנאָקעֶג טיִג טאָה

 יִד יו ,טְראוָו ןייֵא םיוא טעֶר ןעֶמ יוִו ױזַא ןעֶראוָועֶג טְנעֶל ראפ ןעֶנעֶז
 רעֶד זַא נגא רֶהאָי ניִצעֶּביִז לאָצ רֶעייֵז ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא ןופ געֶמ
 רעֶטְסעֶרְנ רעֶד וא רהאָי ניָצְכַא רֶע טְּבעֶל עַבָּטִּב קְראַמְש זיא ׁשְטְנעֶמ
 ןערעו) יי םּוראוָו טְכעֶר םּוא נוא םייקירימ ראָנ זיא ןעֶרְהאָי יד ןּופ ליימ
 ןעָסיונ ןאק רעוֶו יפ , טְלעוֶו רעֶד ןּופ קעוְוא ָהיֵלְפ נוא ןעֶמיִנְׁש ראפ ְךעֶג
 ןופ ןעֶליֹוהְרעֶפ זיִא טְכְראַּפ ןייד יונ ױזַא םַעַּכ ןיִא קְראַטְׁש טְסיִּב ּוד סאוָו
 ְךאָנ לאָצ רעֶד ְךאָנ תֹונַל ,ןעֶראָצ ןייד זְנּוא ןּופ ןעֶליֹוהְרעֶפ זיִא ױזַא זנּוא
 רעקי כוש ,הָמְכָח ןעֶרְהעֶמ ץְראַה רעֶזְנּוא ןיִא זנּוא ּוטְסְלאָז געֶמ עֶרעֶזְנּוא ןופ
 הָבָׂשֲחַמ עֶטּוג ןייֵא טְכאַרְמ ןעֶנְרעֶצ ּומְסעֶו גְנאַל יונ זיִּב ןעֶראָצ ןייַד ןּופ ּפָא
 מאז ןעֶבאַמ זָנּוא ּוטְמְלאָז היִרְפְרעֶר ןיא עֶלַא ייד ,טְכעֶנְק עֶגייֵד ףיוא
 עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןֶעייֵרְּפ הז ןעֶלעוֶו ןּוא ןעֶגְניִז ריִמ ןעֶלעוֶו דאָנעֶג ןייַד טיִמ
 אר געֶמ ליִפיוֵו ןֶעייֵרְפְרעֶד ןעֶטייֵצ לֶהיֵּפ יוזא זָנּוא טְסְלאָז גד יש ,געֶמ
 .ויַּב ןְהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ רֶהאְי לְהיִפיוִו טְנעֶנייֵמעֶג ְנּוא טְסאָה
 ףיוא ןּוא לֵאָרְׂשִי 2 עֶנייַד ּוצ ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג ןעֶלאָז ן קְרעוֶו עֶנייַד ! אר

 רֶנעָה עֶרעֶנּוא ןּופ קְרעוֶו יד נוא םאָנ רעֶזְנּוא ןופ טייֵקְיִז םאָר זנוא
 טס לֶאז 6 0 א | (ם'ע רוחמ)
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 יסחמ ייל רמוא נול יד ירש לב ןויְלָע רֶתֵסְּב בשוי
 חַּפמ ָךְליְִי אוה יכ נא | יחלא ,יִתָרּוצְמּו |

 ויפנכ תחת] .ףְל ךסי ותָרְבֲאְּנ ;תווַה רבדמ ,ׁשּוקָי
 ,הָליָל רחפמ ארית אל ;וּתִמֲא הרחוסְו הָנצ ,הָסְחַּת

 דּוׁשָי בטקִמ .ד ךֹולֲהַי לָפֹואְּב רָבְדִמ :םָמֹוי םועָי ץחמ
 אל ְךיֶלֵא ,ְךֶניִמיִמ ז א ְךֶדֶצִמ לופי !םִיָרָהֶצ
 יִּכ :הָאְרִּת םיִעָׁשְר תַמּולׁש ;טיִּבַח ְךיֶניֵעְּב קר :ׁשֶנִי
 לא הנאת אל :דנועמ תמש ןֹויָלָע ,יִסְחַמ +? הָּתַא
 .ףל הוי .ויָכָאְלַמ 6 ;ְךֶלֶהאָּב בקי אל עגנו ,הָעְר

 רסומ תחכות ט"ע שוריפ

 ל ןעמיירב א
 ןוא םיִתיִנַעַּפ לֶהיֵפ 5 טאָה רש . ףאָרְטְׁש ;ןעֶראָׁש ןייק ןעֶפעֶרְט טיִנ זנּוא
 ןּופ ןעֶגאָו םֶהיֵא לאָז ןעֶמ תופת לְהיִפ ןְהּועֶג טְגאָזעֶג טאה וניבר השמ רֶהֵסְּב בֵׁשֹוי

 ןיילא קידצ רעֶב ןעֶסעֶוְג ויִא יְהאָמַא . לעֶמיִה :רעפ טעד ןיא טַציז ּוד סאוָו וד
 ןיִא ןוא הָרֹוּת ןייז טְנעֶרעֶל .ןוא םאָג ג ןעֶמְשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ טיִניִגְראַּב
 ריִד ְךיִא גאָו רמוא ,ןעֶנעֶמְכעֶג רֶע טּוהְּט אָנ ןעֶגיִמְכעֶמְלַא ןופ ןעֶמאָׁש םעֶד
 ןיימ זיא ןוא גְנּוטְסעֶפ ןיימ ןּוא רעֶציִׁשאַּב ןיימ זיִא םאוָו ןעֶנעוֶו םיִמאָנ ןופ
 ןייַז ליצמ ךיד םעוֶו רֶע זַא יל ,םֶהיֵא ןיִא ךיִז רעֶכיִזְרעֶפ ְךיִא סאוָו טאָג
 וא ֹוהְָגִאְב ,טְכעֶרְּב וצ םאוָו דְראָמ . ןוא ץענ ע עֶגיִדְניִלְכיֹורְטְׁש ןייֵא ןופ
 טעוֶו הָחַטְבַה עֶניִטְּפאַהְראוו ןייז ןעֶציִׁשעֶּב ףיר ּוטְסעוֶו פעֶניִלְפ ןייז רעֶמ
 ןעֶּבאָה טיִנ אָרֹומ ןייק טְמעוֶו ןד אל ,רעֶצְנאַּפ ןייא יונ ױזַא ןייז ריִד וצ
 ןייֵא ןופ ןּוא טְכאַנ ייַּב טלוש ןעֶנעֶז סאו םיִדָש יִד ןופ דַמַּפ םעֶד ראפ
 רעֶד ןיִא טייֵג םאוָו טְסעֶּפ ןופ רבב .לייַפַא יונ גאָט ייַּב טְהיֵלְפ סאוָו רש
 ןעֶּבעֶל עֶשְטאָח לופו ,גאָמ ןעֶמיִמ ןיא ןעֶמייֵמ םאוָו טייקנארק ןּופ רעֶמֶצניִפ
 ןְהעֶצ ןּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ טְנעֶזיֹומ ןעֶרעוֶו ָתיָגְרַהְג ןעֶלעוֶו דְנאַה עקניל ןייב
 רעֶד טעוָו ריִד וצ רעֶּבָא דָנאַה רעֶטְכעֶר ןייד ןעֶּבעֶל ןעֶׁשְטְנעֶמ טְנעֶזיֹוּט
 םיִעָׁשְר יִד יו ןְהעֶז רֶהאָנ ּומְמעֶו ןעֶגוא עֶנייַד טיִמ לג .ןעֶנְדעֶנעֶג טיִנ קיזמ
 | ןעֶגאוז ּוטֶמעֶוו 'ל ,וייַּב ןייק | ןעֶּבאָה טיִנ טְסעוֶו וד עּבַא ְתָנְרַהְג ןעֶרעוֶו

 ןייד ןּוהְֶמ ּומְסעוֶו טאָג ]
 עָטְשְרעֶּביוא םעֶד ףיֹוא גְנּוציִׁשאַּב ב ןייֵמ זיִא םאָנ זַא
 ועֶלעֶפעֶּב םיִבָאְלַמ עֶנייֵז טעוֶו רֶע םּוראָוָו '* .טְלעֶצעֶג ןיי ןיא ןעֶנְהעֶנעֶג טיָנ םעו) גאָלְּפ ןייֵא ןּוא .זייַּב ןייק ןעֶפעֶרְמ טיִנ ריִד ּוצ היו טעֶוֶו אל ,ןֹורָמָּב

 .ןופ ך 6 א - (ט"ע רווחמ)
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 ףוגת ןֶּפ ,ךְנואָשי םיִּפַּכ לע :ךיֶכָרְד לֶכְּב ךרמשל
 ריִפְּכ םֹומְרִּת ,ךֹורְדִּת ןָתָפְו לחש לע :ךלֶנַר ב
 :יִמָׁש ץֶדָי יִּכ ּוהָבְנַׂשֲא ,ּוהָטְלַפִאו קשח יִב יִּכ ?ןיִנֵתְ
 ;והֵדְּבַכֲאַו ּוהֵצְלַחֲא ,הָרָצְב יִכֹנָא ֹומִע ,ּוהֵנָעֲאְו יִנֲאָרְקִי
 .רנופיי ךרוא ; יָתָעּוׁשיִּב ּוהֲאְרַאְ ּוהֵעיִּבְׂשַא םיִמָי ךרוא
 םיִדְמֹועָׁש ;י ,יי ירבע ּולְלֵה ,ַי םֵׁש  תֶא ּולְלַה |הָיּולְלַה

 בוט וכ הָיּולְלַה : וניֵהלֲא תיֵּב תֹורְצַחָּב יי תיִבְּב

 לֵארְׂשִי ,הי ול רַחָּב בֹקעַי יב ;םיִעָנ יּכ .ומשל ּורְמַז ,יי

 לכמ ניִנודֲאַו ,יי לֹודָנ יּכ ִּתְעַדְי ינא יִּכ ;ּותָלְנְסְל

 םימיּב ץֶרֶאָבּו םיִמָׁשַּ ,הֶׂשָע 0 יי ץַפָח רֶׁשֲא לֹּכ :| םיִהֹלֲא

 םיִקָרְּב ,ץֶרָאָה הֵצְקִמ םיִאיׂשְנ הָלֲעַמ :תומוהְת לֶכְו

 ט"ע שוריפ = רסומ תחכות
 ףיד ןעֶלאָז ייז זַא ןעֶנעוֶו םינייד ןּופ - א ל א א

 ףיוא יי .ןעְנע עיד עֶלַ ןיִא ןעֶמיִה = א ןששל ןיפ לב בא יי
 ןיִגאָרְט ְךיִד יז ןילעוו דְנעֶה עֶרֶעייֵז ןיימ טאָה לְהאָמְנייֵא ראָנ ,ןְהּומעֶג שיִנ הָריִבֲע

 נייד ןינאלש ] א ףיז םעוֶו רעֶמאַט ךיִא ןּוא ןעֶמֶע ןיינ ףיֹוא הָכְרְּבַא טְנאָועֶג ןְהוז

 טיִמ ןיִטעֶרְמ וע גְנאַלְׁש ןייֵא ןוא ּבייֵלַא ףיוא * ,ןייֵטְׁש ןייֵא ןיִא םיִּפ

 ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעוֶו יא יּפ , ןיִרעוֶו קּוזיָנ טיִנ טְסעוֶו ּוד ןּוא סיִפ יִנייד

 לייונ ןעֶקְראַמְׁש םֶהיִא לעוֶו ְךיִא רימ ןיִא טְסּולְגיִנ טאָה רֶע ליוו ןיִניִרְטְנַא

 < ףָּטָנָע םֶהיֵא יא לוו ןעֶפּור ףימ טעֶוֶו רֶע זַא ּוחֵאְָ .ןיִמאַנ ןיימ ןאק רֶע

 ְךִלְרָע םֶהיֵא לעוֶו ןוא הָרָצ רעֶד ןּופ ןעֶהיִצְמיֹוא םֶהיִא לעוֶו ְךיִא ןיִרעֶּפ

 לעוֶו יא ןוא םאָז ןיִכאַמ 'םֶהיֵא ְךיִא לעוֶו נעֶט יְָנאַל טיִמ ֵנֹוא .ןיִטְלאַה

 :ףֶליִה ןיימ ןיזייונ םֶהיֵא

 ּוצ טְּביױל טְכעֶנְק םיִמאָנ רֶהיִא טאָג ןּופ ןיִמאָנ ּפעֶר טְּביױל ּוילה ּהִיּוּלְלַה

 ןופ ףיוה םעֶד ןיִא שָרְרַמַה תיֵּב םיִטאָנ ןיִא ןֶעייֵטְׁש ייֵז םאונ םֶהיֵא

 נז ןּוא ס'טּוג טּוהְמ רַע םּוראוָו טאָנ טְּביול הָנּולְלַק : זיוה ם'מאָג רעֶזְנּוא

 טְלייוװְרעֶדְסיֹוא טאָה טאָנ םּוראוָו ית ,םיִז זיִא רֶע םּוראוָו ןיִמאָנ ןייז ּוצ

 ןייַז ּוצ טְלייוַוְרעֶרְסיוא טאָג טאָה לֵאָרְׂשִי יִד ןוא ְךיִז וצ ּוניִבָא בקעי

 ראַה רעֶזְנּוא ןּוא םיֹורְג זיִא טאָג זַא םייוֵו ְךיִא םּוראוָו י* , רצוא ןֶניִמְסּולְנ

 ףיוא רֶע טּוהָמ טְרעֶנאַּב טאָנ סאוָו ץֶלַא ל ,םיִבָאְלַמ ילא ןופ רעֶסעֶרְנ זיִא

 רֶע חָלֶעמ .ןעֶטְנּורְגַּפָא עֶלַא ןּוא םיִמָי יִד ןיִא רֶרֶע רעֶר ףיוא ןּוא ּליִמיִה םעֶר

 טננֶערּב 8 6 א (מ"ע רונחט*
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 יִוכְּב הָּכִהָׁש :ויָתֹורְצּואַמ חור אֵצֹומ ,הֶׂשָע רֶטֶמִל
 ,םיִתְפֹומּו תותוא חַלֶׁש :הָמָהְּב דע םֶדָאֵמ ,םִֶיָרְצַמ
 םיוג הָּכִהָׁש :ויָדָבַע .לֶכְב הָעְרַפְּב ,םִיָרְּצִמ יִכֵכֹותְּב
 ,ירומָאָה למ ץ 5% ;םיִמּוצֲע םיכִָמ גֵרָהְו ,םיִּבַר

 1 א ומע : 2 יִּכ ;רֹודָו רודל
 ֵָרָי אלו םֶהָל הֶּכ !םֶדֶא יד יֵׂשֲעַמ ,בֶהָוו ףֶסָּכ םִיֹוגַה
 .ףַא וניזאי א 1 יש ןָא :וא א /\ הל םיניע
 שא ל5 ,ם ' םָהֹומְּכ : םֶחיִפַּב חור שי
 תֶא וכרּב ןרהא תיֵב .יי תֶא ּוכרב ארל עי תיֵּב ;םֶהָּב

₪ 

 טראפ לא שי ו ומי טאש," שדי, עי דעט" עי" א 8" לג שי אדר ערע, ר

 רםומ תחכות ט"ע שוריפ

 יא סי פע עו עי טי: מאג טֶכאַמ טיי ןיִנער רעֶד זַא טְלעוֶ עי עו על לכלל 9 ןופ ןקלאָה יד .ףוא טְגעֶרְ
 . יד ןעֶל יִצ ועד ואז רח ו  ןיימ עיר ןופ ניו סער םיוא מהי רָע ןעֶציִלְּכ
 | טי ןעֶפיוװ לאו ןעֶמ ] ןעֶדי עלא ןעֶׁשיִטְצ ּהָׂשֲעַמ ןיִגאָלְׁשיִנ מאה טאָג ו הכה ָש ,רָצֹוא ןייז

 . טאָה טאָנ חש ,תֹומֲחַּב יִר ֹויְּב ןיִׁשְטְנעֶמ ןופ םִיַרְצִמ ןופ םיִרֹוכְּב עֶלֶא
 ָנייֵז ןיא ןּוא העְרַּפ ןיא םִיַרצמ ןיא רעדנואוו יִנייֵז ןּוא ןעֶכייֵצ ניי קִׁשיִג
 יד ְּתיָגְרַתְג טאָה ןּוא רעֶקְלעֶפ לֶהיִּפ ןיִגאָלְׁשיִג אה רע יִּננִׁש ,טְכעֶגְמ
 למ רעֶד גע ןוא ירומא ןּופ ךֶלֶמ | םעד ןוחיס ו היל ,םיִכָלְמ עֶקְראַטְׁש

 ךנאל רֶעייֵז ןעֶּכעֶגיִנ טאָה יא פו ,ןַעַנַּכ ןופ םיִכָלְמ עֶלא ןּוא ןָשַּב ןּופ
 גיִּבייִא ףיוא זיִא םאָנ ןעֶמאָנ ןייב 3 ,לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ יי ּוצ ּבְרַא ןייֵא ראפ
 שעו] טאָנ ןַא יג ,גיִּבייֵא ףיזא ְנאַמְרעֶד רע טאָג ןעֶמאָנ ןייד ןּוא
 יד יגצע .ןוהמ םיִמּוג ייֵז לאָז רֶע זַא קְלאַפ ןייַז ןופ טָּפְׁשִמ םעֶד ןיָטַּפְׁשִמ
 ןוא רֶלאָג ןופ ןעֶבאַמ יז ןֶעּומ טנידענ ןעֶּבאַה ןעֶרייֵה ייד םאוָו ערי

 ןייֵא ןעֶּבאָה ייז עֶשְטאָח הֶּז .טְבאַמעֶג ייֵז ןעֶּבאָה ןָשְטְנעֶמ רעֶּבְלִו ןו
 יז יא ,ןְהעֶז םינ ןעְנאק ןוא ןעֶניוא ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶרייֵר טיִנ ייֵז ןענאק למ
 ףָעייֵז ןיִא אַָטיִנ םּוטָא ןייק ּוליִּפֲא זיִא םֶע םיִנ ןעֶרעֶה ןוא ןעֶרֶעיֹוא ןעֶּבאָה
 רעֶדְליִּב יד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה םאוו תוכאָלַמ יִלַעַּב יִד זא יִאְוְלַה םמֹומְּכ ,ליומ

 ₪ ףיוא ןוחָמַּב ןייא ןעֶּבאָה סאוָו עֶלַא ןּוא ייֵז יו ױזַא ןייז ךיוא ןעֶלאָז
 םאָר טאָנ טְּביול לֵאָרְׂשִי ןופ דנּזיִיזיוה רֶהיִא תיּג ,ןייַז יוזא ךיוא ןעֶלאָז

 ויוה 9 6 4 (מ'ע רוזחמ)
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 ףּורְּב :יי תֶא ּוכְרַב יי וארָי .יי תֶא ּוכְרָּב יולה תיֵּב .
 ' :חיוללה ,םיִלָשּורי ןכוש ,ןויצמ יי

 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ | ,בוט יִּכ ויל ודוה
 :ורסח םָלֹועְל יִּכ | ,םיִחֹלֲאָה יהלאל ּודוה
 ;ֹורְסִח םֶלֹועְל יִּכ םיִנֹודֲאָה יֵנֹודֲאַל ודֹוה
 :ורסח םֶלֹועְל יִּכ ,ֹודֵבְל תולודנ תֹואָלַפַנ הֵׂשְעל
 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ ,הָנּובְתַּב םִיַמָּׁשַה השעל
 :ודסח םלועל יִּכ ,םיִמַה לע ץֶרֶאָה עקורל
 ;ודסַח םלועל יִּכ ,םילודג םיִרֹוא השעל
 :ודסח ם םלועל יִּכ םויב תלשממל שמשה תא
 :ודסח םלועָל יִּכ ,הָליֵלַּב ָבתולשממל םיִבָכֹוכְו חְרָיַה תֶא |

 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ ,םֶהיֵרְוכְבִּב םירצמ הֵּכַמְל
 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ ,םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי אָצֹויַ

 ט"ע שוריפ רפומ תחכות

 טאָנ טְּביױל ןרָהַא ןופ דנוזעָב:זידה הֶנְוְב יעֶרעֶג ךאָנ ןמָא ןעֶרעֶּפְטְנֶּוצ ןעֶמיִח וצ
 םִיוָל יד ןּופ דָנּוזעֶג:זיֹוה םאָד תיֵּב ןיִא םאד + דנּוקַמ ןופ ּנליִתֲא טְרעֶה ןעֶה סאוָו

 טאָג טְּכיול דוג .טאָג ףיוא טיול עֶגיִטְכְראָפ םֶמאָנ רהיא ןּוא טאָנטְּביױל
 םִיַלָשּורְי ןיִא טָעּור סאוו ןויצ ןופ טאָג רעֶד זיִּמ טְּביולעֶג ןֹוׁשָל םעֶר טיִמ

 :םאָנ ביל
 זיִא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶד ם'מּוג טו המ רֶע םּוראְוְו ,טאָנ ּוצ טְּביֹול 2 ןדוה

 עֶלַא רעֶּביִא טאָג ןייֵא זיִא רֶע סאוָו טאָנ ןצ טְּביֹול ודוה ,דאָניִג ןייז
 רעֶּביִא ראַהַא זיִא רֶע סאוָו טאָג ּוצ טֶּביול ודה ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ םיִכֲאְּלַמ
 ןעֶפאַשעֶּב טאָה רֶע סאוָו ןייֵלַא רעֶרְנּואו טּומ רֶע סאוָו השש? ,ןעֶראַה עלא
 יד טייִרָּפְשְרעַפ טאָה רע םאוָו עַורְל .טייֵקיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ טיִמ לעֶמיִה םעֶד

 עֶסיֹורְג יד ןעֶפאַׁשעֶּב ּטאָה רֶע םאוָו פיויא השש? ,רעֶסאוַו םעֶד ףיוא דֶרֶע
 ייַּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ ןעֶפאַׁשעֶּב טאָג טאָה ןֶנּוז יִד ׁשֶמִׁשֹס תֶא ,גָנּוטְכייַלעֶּב
 ,טֶכאַנ רעֶר ייַּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ ןעֶרעֶמְׁש יִד טיִמ הָנָבְל יִר ןּוא ,גאָמ
 םיִרֹוכְּב יִר ךְרּוד םִיָרְצִמ יד ןעֶנאַלְׁשעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶד וצ טְּביֹול המ
 ייֵז ןעֶּבאָה תורוכִּב ןּופ הֵּכַמ יִד טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִרֹוכְּ יִד זַא םּוראוָו
 ןופ ןעֶרּוי יִד ןעֶזאַל םױרַא ְךעֶג ןעֶלאַז ייֵז זַא םיִרעֶטאַפ עֶרֶעייז ןעֶגאלְׁשעֶג
 סאוָו טאָנ םעֶד ּוצ טְּביױל יציג ,דאָנעֶג ןייז זיִא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶר םִיַרְצִּמ

 רֶע 10 6 א  (ם"ע רווהמ)



 ,היּוּטִנ עורזבו הָקְזִח דִיְּב
 ,םיִרָזְנְל ףוס םִי רֶזֹונְל
 ,ררת3 לארשי ריִבָעָהְ

 ,ףו יב ולח הערפ רנו

 ,יוַּבְרִמַּב ומע ףיִלומְל
 םיִלֹודְנ םיִכָלְמ חָּכַמְל
 ,םירידא םיִכָלְמ גורהיו

 ,ירֹומָאה ְךֶלֶמ ןוחיסל
 ,ןֶׁשּבַה ךֶלֶמ געל

 :ודסח ם
 :ורסמ םִלֹוע

 ;ורסח ם
 :ודסח םֶלֹועְל
 דמה ם ועל
 ורה זי 2 ועל

 :ֹורְמַה םֶלֹועְל

 : :ןדסח 5 שץ
 :ודסח ; = יב לֵחנְל םַּצְרַא ןתנו
 ;ֹודְסִח םָלֹועְל יִּכ ,ורבע לֵאְרְׂשִיְל הל

 ;ודָטַח םֶלֹועְל יִּ 0
 ודסח םֶלֹועְל יִּכ ,ּוניִרְצִמ ונקרפיו
 :ורה םלועל יִּכ ,רֶׂשּב לָבָל םֶחָל ןתֹונ

 רסומ תחכות ט"ע שוריפ
 . ןִמָא ןעֶנעֶפְטְגֶע ּוצ הֶּכָרְּג רעֶרעֶי ךאָנ ןעֶטיִהעֶג 12 רוי ולא / ד ןייַג לאו ןעֶמ ןעְרעָב ראפ רֶסּומ רעֶגיִלְקעֶגְׁשִא ןּופ ןעְךוי יִד ןעֶניוצעְנסיוא םאָה רָע
 שמ תג | עֶגְלעוֶו ;יֹוא ןעֶמיו לאָו ןעֶמ ןּוא ןייַז זיא בעָגייפ ףיוא ןעֶד םִיַרְּצִמ
 ומיִנ טיי ןעֶמ ביוא ןעֶב ,ןִמֶא םעֶד טְנָנ | רָנאַה רעקיואַטְׁש רעד םימ ר ,ראָנעֶג
 טְרעוו , ןֵמָא םעֶד טְנאָו ןעֶמ הָּכרְּב רעֶבְלעֶט ףיוא ןעמקע רטשענסיוא םע'ד טימ ןוא

 רעקימש ףיוא ףוס םי םעֶד ןעֶטיִג ןש 5 8 אה םאוו םעֶד ו טְּביֹול רָנֹוגָל ,םּורֲא
 ןייַז זיִא געֶּבייֵא ףיוא } עד ,רעֶדְנּוזעֶּב ןעֶגְנאַגעֶג ןיא םֶבָׂש רעֶכיִל יא ןוא
 .םי םעֶד 2 ןערוי יז טְרהיִפעָג רעֶּביִה טאה רֶע ןוא ריּכָעָהְ ,ראָנעֶג
 א ְךיִלֹוְל םי ןיִא ליה ןייז מימ הערפ ּטצְריִטְש עג םוא טאה רע ןּוא רג
 ר ןעֶגאַלְׁשעֶג טאה ןוא הָּתמְל ,רָּתְרַמ רע 1 ןיִא ְלאָפ ןייז טְרְהיִפעֶג טאה
 | .ןַעַנְּ ןופ םיִכָלְמ .עקראמש יו 2 ךֶהָּב טאָה ןוא בורה ,םיִּכָלְמ עֶטיֹורְג
 .ןֵׁשֵּב ןופ למ םעד גש ןוא גועל .יךומא ןופ ְךֶלֶמ םעְר ןוחיִס ו ןֹוחיְִל
 ףיוא ] ןעְר ןעְרּוי יד ר ברא ןייא אפ ָנאַל רייז ןעֶּכעֶנעֶג אה ןוא ןֶגו
 ּטְקְנעֶדעֶג מ וא םאה םאוָו םעֶד ףצ ביל ּוְֵפְִָּׁׁש .ראָנעָג ןיל זיִא געֶּבייֵא
 ,דאָנ יִכ ןייז יא געֶּבייֵא ףיוא | ןעְר םִיַרְצִמ ןיִא הוּובִמ ןע רגע ןעֶנעֶו ריסט לא
 ףיוא ןעֶד , רֶעְגיִרייִלּב עָרעָזנוא ןופ טְוייֵלעֶגְסיֹוא וא םאָה ןוא יקר
 שְלַא ףצ וייַּפִש ןוא םיִדרְּב ומוג רָע ןוא ןַֹג , ךאָהעֶג ןינ ןיִא גע בא

 יו רב 18 6 'צ (ם"ע רוותמ)
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 ;ֹודְסַח םָלֹועְל יִּכ ,םִיָמְׁשַה לאל ּורֹוה

 ייל ודוה ;הָלֵהְת חְואְנ םיִרָׁשְיַל ,ַײַּב םיקידצ ּונְנַר
 ,ׁשֶדָח ריש ול וריש :ול ּורָמז רֹוׂשָע לָבָנְּב ,רֹונֵכְּ

 והֵׂשֲעַמ לֶכְו ,יי רבד רשי יִּכ ?הָעֹורְתִּב ןננ ּוביִמַה
 :ץֶרָאָה הֶאְלִמ יי רַסָח ,טֵּפְׁשִמּו הקרצ בהוא ;הָנּומֲאַּב
 דַנַּכ סנו ;םֶאְבִצ לכ ויִּפ ַחּורְבּ .ושענ םִיַמָׁש יי רַבְרָּב
 ,ץרָאָה לָּכ יימ ּואְריי : תֹומֹוהְּת תֹורְצֹואְּב ןֵתֹוג ,םִיַה יִמ
 אוה ,יִהָיַו רַמָא אּוה יִּכ :לֵבֵת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּורּוגְי ּונָמִמ
 :םיִמַע תובשחמ איִנֵה ,םִיֹוג תַצֲע ריִּפָה יי ; דֹומֲעַיַו הוצ
 ;רֹודָו רֹודָל ובל תֹובְׁשְחַמ ,דֹומֲעַּת םֶלֹועְל יי תַצֲע
 ;ול הָלֲחַנְל רַחְּב םֶעָה ,ויָהֹלֲא יי רֶׁשֲא יונה יֵרְׁשַא

 ע"י ריר ליל שיר

 טיע שוריפ רסומ תחכות
 ןייז ןיא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶר םיִאּורַּב אָרָטְג יִד טְגאָו ,"הָמֹותְי מה ןעֶפּורעֶג ןֶסֶא רעֶצ

 סאוָו טאָנ ּוצ טיול יח ,דאָנעֶג נייג םֹלָשו םמ ֶּיילְּב הָֹהְי.ןסָ/ ראפ
 :דאָנעֶג ןייַז זיִא גיִּבייֵא ףיוא םּוראוָו לעֶמיִה ןיִא מעור

 ,ּביול ןייֵא ןייש זיא עֶגיִטְראַפְמכעֶר יִר ּוצ טאָג ּוצ םיִקיִדַצ טּביול קיד ּונָנָר
 םעֶנּורְמְס ןְהעֶצ ןּופ לעֶריִּפַא טיִמ ףְראַה ןייֵא טיִמ טאָנ טָבִיַל ות =

 ליפ ּוצ ןייש טְכאַמ ביול ָעייֵנ יא םֶהיא ּוצ ֶּביול וויש .םֶהיֵא וצ טְּביופ
. : - : : 

 עֶרייה : ןופ גְנּוטְכאַרמ םאָד טְרעֶטְׁשְראַפ טאָה 'םאָג ! .ןיימש טְּבייֵלּב

 םיִטאָנ תצע . רעֶקְלעֶפ עֶטְכעֶלְׁש ןופ ןעֶטְכאַרְט םאָד ןעֶמיִמְרעֶפ טאָה רֶע

 ןּוּפ טְּביֵלְ ןעֶצְראַה ןייז ןיִא הֶבָׁשֲחַמ יִד געָּבייֵא ףיוא ןייֵטְׁש טְּבייֵלְּב הָצֵע

 רעֶטְנעֶר רער םאוָו קֶלאָּפ םעֶר לואוו ינא , רוד ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רֹוד ןייֵא

 םאָג טאָה רֶע סאוָו קְלאָפ םעֶר לואוו םאָנ ןייז זיִא םאָנ רעֶגיִטְפאַהְראוַו ןּוא

 ןֶעּבולקֶענסיֹוא | 19 6 8 ("ע = רווחמ)
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 ןוכממ : ;םֶדָאַה יִנְּב לָּכ תֶא הֶאְר ,י םיִּבִה .םימשמ
 בל רַחַי רֶצֹויַה ;ץֶרָאָה יִבְשוי לָּכ לֶא חינָשַה ֹּתְבִׁש
 ,ליח ברב עשונ ְךֶלֶמַה ןיא :םֶהישַעמ לָּכ לֶא ןיִבָמַה
 בֹורְבּו .הָעּושְתִל סוסה רַקָׁש :ַחֹּכ בֶרֶּב לָצְנ אל רוב
 :ּודְסַחְל םיִלֲחְַמַל ,ויָאָרָילֶא יי ןיע הָּנֵה :טָלַמְי אל וליח
 הָתְּכִח ּונשפנ ; בֶעְרִּב םֶתֹויַחְלּו ,םֶׁשְּפַנ תֶוְמִמ ליִצַחְל
 םֵׁשְב יִּכ ,ּונֵּבִל חמשי וב יִּכ :אוה ּונְנְגְמּו ּונְרֶזָע ,ַײל
 ;ךֶל ונְלֲחַי רֶׁשֲאַּכ ;וניִלֲע יי ךֶדֶּסֵה יִהְי ;ּונְחֶמִב 'ושדק

 רֵמֵוְלּו ,ייל תֹודֹוהְל בוט : תֵּבַׁשַה םויל ,ריִׁש רֹומְזִמ
 ְךתָנ ּומֲאְו ,דךֶדֶמֹח רקובּב דינה :ןוילע ָךְמָׁשְל

{ 
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 רסומ תחכות ט"ע שוריפ

 טיי טא א צל וה צור ןייא ראפ ןעֶּבילעֶגסיוא
 ןֶעֶט טייפ ןעֶמ עוו ה תופוג ,ןגָא ניק לעמ'ִה םעֶר ןופ טיפס ,םֶהיֵא
 :ןָמָא ּויֵטְוִּב הֵרהְמִ ןופ רעֶדְניִק עָלא יד טְהעֶז רֶע טאָג
 רֶע סאוָו טְרָא םעֶד ןופ ןיימִמ ,םֶדָא
 רעֶציִז יד עֶלַא וצ ןעֶקּוק רֶע טּוהְמ ןעֶציִז ןעֶטְראָד לאָז רֶע טייֵרְנעֶג ןָא טאָה
 טייֵמְׁשְרעֶּפ רעֶצְרעֶה עלא ןעֶּפאַׁשעֶּב טאָה םאוָו רעֶד רויס ;דֶרֶע רעֶד ןופ
 ְךְרּוד ןעֶפְלאָהעֶג טיָנ טְרעוֶו ְךֶלֶמ רעֶד יא ,קְרעוֶו עֶרֶעייֵז עלא יַאְוַוְּב רֶע
 עֶׁשְטאָה הָמָחְלִמ רעֶר ןיִא לּוציִג טיִנ טְרעוֶו רעֶטְסְקְראַטְׁש רעֶד ליה לְהיִּפ ןייַז
 ׁשְלאַפ זיא סע יש .ףליה ןייז זיִא היּב טאָנ טיִמ רֶהאָנ ַחֹּכ ליִּפ טאָה רֶע
 רֶע טְרעוֶו ליַח ליִפ ןייַז טיִמ ןעֶּפְלעֶה לאָז דְרעֶּפַא ןופ טייֵקְראַמְׁש .סאָד
 עֶגיִטְבְראַפ עֶנייֵז גָנּומְכַא טוג טאָג המ .הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא שור יִנ
 רֶעייֵז טיוט םעֶד ןופ ןייַז ליִּצַמ ּוצ ליִצִמל ,דאָניִג ןייַז ּוצ ןעֶפאַה סאוָו יִד וצ

 רעֶּבייַל עֶרעֶזנּוא ישיג .רעֶגְנּוהַא זיִא סֶע עֶׁשְטאָה ייֵז ןעֶרעֶגְרעֶר ןוא בייל
 .רָע ויִא רעֶציִׁשעֶּב רעֶזָנּוא ןּוא רעֶפְלעֶה רעֶזנּוא טאָנ ּוצ ןעֶפאָה ןָעּומ
 ןעֶגיִלייֵה ןייַז ןיִא ץְראַה רעֶזְנּוא ןֶעייֵרְּפ ְךיִז טּוהָמ ם םֶריֵא טיִמ םּוראוָו יל
 יונ זָנּוא ףיוא דאָניִג ןייֵד ןייז לא סע מ .ףיִז ריִמ ןעֶרעֶכיִזְרעֶּפ ןעֶמאָג

 ;ריִד וצ ןעֶּפאָה רימ
 םֶהיִא ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ יִד זַא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג זיִא רֹומְזִמ רעֶד יל רוטְזִמ

 ןעֶגְניִו וצ ןוא םאָג וצ ןעֶּביול רצ םונ זיא םָע ג* ,תָּבַש םּוא ןעֶגְניִז
 ןייב היִרְפ עלא ןֶלייֵצְרעֶד ןצ 97 ,טאָה רעֶּטְׁשְרעֶּביֵא ןעָסאג ןייַר וע

 ךסח 18 6 1 (ט"ע רוזהפ)



 תירחש תלפת / פג
 :רֹונְֵּב ןוינח יֵלֲע .לֶבָנ יֵלֲעַו רֹוׂשָע יֵלֲע :תוליִלב
 ולדנ המ :ןנרש ְּךיִדָי יִׂשֲעמְּב .ךֶלָעַפְּב יי ינַּתְחַמׂש יִּכ
 אל רַעַּב שיא :ךיֶתֹובְׁשְחַמ ּוקְמֶע דאָמ ,יי ךיָׂשֲעַמ
 ומָּכ םיִעָׁשְר ַחֹורְפִּב :תאז תֶא ןיִבָי אל ליִסְכּו ,עֶדָי
 :דע יִרֲע םֶדֶמָׁשִהָל ,ןִוָא ילעופ לָּכ ּוציִצֵיַו ,בֶׂשֵע
 הָנִה יִּכ ,יי ְךיֶביֹא הָנֵה יִּכ :ַי םֶלֹועְל ,םֹורְמ הָּתַאְו
 םיִאְרִּכ םֶרֵּתַו ; ןוָא יֵלֲעֹוּפ לָּכ ּודְרִּפְתִי ,ּודֵבאֹי ְךיֶבֵיֹוא
 םיִמָקַּב ,יִרּושְּב יִניֵע ֵּבַּתַו :ןנער ןְמָׁשְּב יִתֹולַּב ,יִנְרק
 ְרָאּכ ,חָרֶפִי רֶמְּתַּכ קיִדצ :יָנְזָא הָנֲעַמְׁשִּת ,םיִשָרְמ יִלָע

 ח ירמא
 טְגְנעֶרְּב טּוקָלי רעֶד ,ףיִלֵעְפְּב 'ה יִנַּתְהִמִׂש יִּב

 ןיעמש יִּבב אָנָּפ רעֶגיִליֵה רעֶד ,הָׂשֲעַמַא
 -טאָה רָע םאוו ריִמְלַתַא טאַהעֶג םאָה יִאָחֹוי ןְּב

 ךינ טאָה רֶע רָהאְג ,ןעֶגְרעֶל ּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא
 חיִלְצִמ טאָה ןּואי ,ןעֶלְדְנאַה םּוצ ןעֶמּונעֶג
 אֵנֵקְמ םיִדיִמְלַּת טְׁשעֶר יד ףיו ןעֶּבאָה ,ןעֶועוֶועֶג
 ןֹועְמִׁש יִּבַר 'טאָה ,ריִמָלַּת םעֶד ןיִא ןעֶועֶועֶג
 ןוא , ןייבא לְהאָטַא ןיִא ןעֶמּונעֶג ייֵז יִאָחֹוי ןֶּב
 םיורא לאָז יִז דרֶע רעֶד ּוצ טְגאָועֶג טאָה
 ,רֶהיִא ןיא ךיִו טְניִפעֶג סאוָו דְלאָג םאָד ןעֶּבעֶג
 עֶגעֶרְלאַג םיִמ לֶהיֵפ ןעֶראוָועֶג האָט רעֶד זיא
 םיִדיִמְלַּת עֶגייַב ּוצ טְגאָועֶג רֶע טאָה ,ְךעֶלְדְנעֶר

 ט'ע שוריפ
 טייֵהְראוָו ןייד ןּוא רֶסֶח ןייד חיִרּפ

 ִלַּכַא ףיא לִג .טְכאַנ עֶלא
 וא םיִנֹורְטִמ ןְהעֶצ ןופ רֶמָז
 ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו ריִמ לעֶריִּפַא ףיוא
 ןעֶליִּפְׁש וצ נוא ליומ םעֶד טיִמ
 םאָה טאָג לייונ * .ףראַה א טיִמ
 ןופ קְרעוֶו יִד טיִמ טייֵרְפְרעֶד ףיִמ
 ןּופ קְרעוֶו יד ןעֶנעוֶו ןּופ םיִסָנ עֶנייַ
 וצ ןעֶגְניִז ְךיִא לעוֶו דְעעֶה עֶנייֵד
 יד ןעֶנעֶו םיֹורְג רֶעייֵז יו המ .ריִד

 סאוָו ׁשְטְנעֶמ ןייא ש* .ףיִט ןעֶנעֶז תובשחמ עֶנייֵד טאָג ריב ןופ קְרעוֶו
 טייֵטְׁשְרעֶפ ראַנ ןייֵא נוא טיָנ םָע טיי הָמָכִח ןופ טְרעֶליִ םיוא זיִא
 ןעקְרעוֶו סאוָו עֶלַא גּוא ןְהיִלְּב םיִעָׁשְר יד סאוָו סאָד פי ,םינ סאָד
 לעֶסיִּב רֶעייֵז ףיוא יז ןעֶלְהאָצעֶּב ּוצ רֶהאָנ זיִא הָתְלצַה ןעֶּבאָה טְכעֶרְמּוא
 ףיוא ןעֶרעוֶו טְנעֶליִטְרעֶפ ןעֶלאָז ייֵז גוא טלעוֶו רעֶד ףיוא םיִׂשֲעַמ עַמּונ
 ףיוה טְסיִּב טאָנ וד גוא יִּזִו ,אָּבַה םִלֹוע ןייק ןעֶּבאָה טיִנ ןעֶלאַז ייֵז געֶּבייֵא
 יִרעֶּפ ןעֶלעוֶו טְנייַפ טאָנ ףיד ] ןעֶּבאָה םאוָו טְנייַפ עֶנייֵד * .געֶּבייֵא ףיוא
 .ןעֶרעוֶו טייֵרְּפְש ּוצ ןעֶלעוֶו טְכעֶרְמּוא ןעֶקְרעוֶו םאוָו יד עֶלַא ןעֶרעוֶו ןעֶראָל
 ןופ רעֶנְרעֶה יד יונ ןעֶרעוֶוטְּבייֵהְרעֶד טעוֶו טְפאַשְרעֶה ןיימ רעֶּבא פנל
 גוא 538 ,לייִא ןעֶטעֶפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְריִמְׁשעֶג טעוֶו פאק ןייֵמ םִאָר הָּיַח ןייא
 ןָא ץְכעֶלְׂש ןְהעֶו ריִמ ןַא ןעֶליוִו סאוָו יִד ןָא ץְכעֶלְׁש ןְהעֶז טעוֶו גיא ןיימ
 רֶעייֵז ןעֶרעֶה ןעֶרֶעיוא עֶנייֵמ ןעֶלעוֶו ריִמ ףיוא ןָעייִטַש םאוָו םיִעָׁשָר יד
 ןעֶנעֶמ | ןייֵא יונ םיוּב לעֶמייֵמ ַא יונ ןְהיֵלְּב טעוֶו קירצ רעֶד .קידצ ,הָלָּפַמ

 םיֹוּב 14 6 : (ט"ע רחחמ)



 95 חמ תירחש תלפת
 וניִהלֶא תֹורְּצַחְּכ ,יי תיֵבְּב םילותש ;הָנְׁשִי ןֹונָבְלַּב
 ,יי רָשָי יִּכ ריִנֵהְל .םיִנֵנֲעַרו םינשד ,הָביִשְּב ןובוני דוע ; ֹוהיִרְפִי

 ,רואתה ווע ַי ׁשֵבָל ,ׁשֵבָל תואנ ֶלָמ

 , ;ּויְהִי

 ! %ב 'כ התלע .הָתְלוֲע אל ירוצ

 ,לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףא
 תורָהנ ּואָׁשִנ ;הָתִא םֶלֹועֵמ , זאמ אס ןוכנ + םומת -

 ,םלוק תֹורָחְנ ֹואְׂשָנ
 ,םִי 'ירבְׁשִמ םיִריִדֲא םיִּבַר

 םִיַמ .תֹולֹוּקמ ;םִיַכָד תֹורָחְנ ואשי
 ונמָאנ ףיתודע 3 :יו םֹורָמַּב ריִדֲא

 העט טי { םיִמָי ָךְראָל יו יי ,ׁשֶרֹוק הָוֲאָנ ךְתיֵבְל ,דאָמ

 ט"ע שוריפ
 :קאונ םיורְג רֶע טעוֶו דֶלאוַו ןיִא םיֹוּב
 ןייז ןעֶלעוֶו םיִרְמּול יד םיִלּוְׁש ,ןעֶמ
 ףוה םעֶד ןיִא זיוה סימאָנ ןיִא טְצְנאַלְפיִנ
 ,ןְהיֵלְּב ייֵז ןעֶלעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא ןופ
 ףיוא ןיִנאָרְמ טְכּורְּפ אנ ןיִלעוֶו ייֵז רוע
 גימְפאֵהְנייוַוְצ נוא טעָּפ רעֶטְלֶע רעֶד
 :עֶג טעוֶו רֶע דיל ,ןייַז יל ןעֶלעוֶו
 רעֶזְנּוא זַא ןעֶכיִלְמיִא נצ ןעֶרעוֶו טְגאָז

 "א

 ןח ירמא
 ןעֶסיוִו ראָנ ,טְליוִו רֶחיִא לֶהיִפיו ךייֵא טְמעֶג
 רעַײַא ןופ רֶהיֵא טְמעֶג םאָד וא רֶהיִא טְלאָו
 יו יג ,טאָה רֶהיֵא םאוָו ,אֶּכַה םלֹוע קח
 םֶלאְוועְב טיִנ יי ןעָּבאָה "טֶרעָמַעְג םאָד ןעֶּבאָה
 םעֶד טְגאָועֶג ןעֶּבאָה ןּוא ,דְלאָג סאָד ןעֶמעֶג
 ףיִרָי הֵׂשֲעַמְּב ,ףיִלְעְפִּב 'ה ִנַּתְחַמְׂש יו קּוסָּפ
 ראנ זיא דייַרְפ רעֶוגּוא + שטייט זיִא םאָד "ןגבא
 טְמאָה סאוָו תֹוָצַמּו הֶרֹוּת יִד תֹולּועְּפ עֶגייֵד
 ראָנ זיא סאוָו דְלאָג םאָר טיִג ,ןעֶּבעֶגעֶג ונגא

 : הוה לע ןגפ יונ רעֶד ןופ הֶאְנַה א

 ןיִא אָד םיִנ זיִא םָע גּוא טייֵקְראַטְש ןימ ןיִא רֶע געֶטְראַפְטְכעֶר זיפ טאָנ
 ;הָלְוַע ןייק, םיִא

 ְךיִז לאָז יז זַא טייב א טְלעוֶו יד טאָה גוא טְליִמְראַנעֶג ם םּורַא גּוא טייֵקְראַטְׁש טיִמ דייֵלְקעֶג ןָא ךיז טאָה טאָנ טייֵקְסיֹורְג רייֵלְקעֶג ןַא םאָה נוא טְגיִניִקעֶג טאָה םאָנ ךֶלָמ יי
 ןיִא ןָא ןע עֶפאַשעֶג טְלעוֶו ןּופ טייֵרְּבעֶג

 א זיא לֹומְש ןייד ןונ .ןעֶשְטיִלְנְמיֹוא םיִנ

 ןעֶּביוהעֶג ףיוא ןעֶּכאָה ןעֶכייֵמ יז טאָג צ ,לוקַא ןעֶביוהעֶג ףיוא ןעֶּבאָה ןעֶכייֵמ יד וא ,ןעֶזעֶוועֶג ףיוא ּוטְסיִּב טְלעוֶו יד ןעפאשעָּב טְסאָה ּוד רעֶדייֵא
 עֶּביֹוהעֶג

 עֶקואַטְׁש יד ןופ לוק םעֶד ןּופ ר העְמ רעֶּבָא ףיייפ ,ןעֶדְניִא עֶרֶעייֵז ןע .לוק רֶעייֵז

 ףיוא ןעֶּבאָה ןעֶבייֵמ יד ואי

 טיָנ םעֶוֶו עא געֶט עֶגְנאַל ףיוא } ןעֶרעוֶו טֶעיֹוּבעֶג טעוֶו ׁשְרְקַמַה תיֵּב רעֶד טייקְניִלייֵה םאָד ןייֵׁש ןייז טעו זיוה ןייֵר ּוצ טְּבייֵלְנאַּב רֶעייֵז ןע עֶנעֶז הלא רעֶד ףיוא ׁשעֶנעֶגייֵצעֶּב עֶגייֵד דמי ,לעֶמיִה ןיִא םציִז םאוָו טאָנ ןופ לוק סאָד קְראַטְׂש זיא םי םעֶד ןופ ןעֶדְניִא יד ןּופ וא רעֶמאוַו
 ;ןעֶרעֶוו בורח

 (ט"ע רוזחמ)

 ובה כ 11 0
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 תירחש תלפת 8

 יִהְי :ויִׂשֲעַנְּב ָיָי חַמְׂשִי ,םֶלֹועְל יי רֹובְכ יִהְי
 חַרָזִמִמ :םלוע דַעְו הֶּתַעַמ ,ףרובמ יי םש

 לָּכ לַע םֶר :יי םש לֶלְהִמ ,ֹואּובְמ רע שמש
 ,םלועל ףמש יי :ורֹובָּכ םימשה לע ,יי םווג
 ,ואָסְּב יב םיִמָׁשַּב יי ;רודָו רודל ְּךֶרֶכְז יי
 לֵגָתְו םִיַמְׁשַה ּוחְמְׂשִי :הָלֶשֶמ לֹּכַּב ֹותֹוכְלַמּ
 .ףלמ יי .ָךְלמ יי :ְךֶלֶמ יי םיוגב ּורְמאֹו ,ץֶרָאָה
 ורְבִא ,רֶעְו םֶלֹוע ְךֶלֶמ יי :רֶעְו םֶלועְל ולמי יי
 תֹובְׁשְחַמ איִנֲה ,םיוג תַצֲע ריִפֲהיי:וצרַאמ םיוג
 יי תצעו ,ׁשיִא בֶלֵּב תֹובְׁשֲחַמ .תֹוּבַר :םיִמע

 נשיט ישיר איל

 רסומ ילשמ

 רימ ,'וכ ויָׂשֵעַמְּב וו חַמְׂשִי 'וכ דובב יחי

 יִפ לע ןעֶׁשְטייֵמ םיֹוא .םיִקּוסּפ יד ןעֶלעוֶו

 רעֶסיֹורְגַא ןעֶּפאָרְטעֶג לֶהאָמ א טאָה םִע ,לשמ

 ןעֶׁשְואַּפעֶקע טיִמ געוֶו ןיא ןעֶרְהאָפעֶג ויִא ךֶלּמ

 טְבאַנְראַּפ זיא םָע ןּוא ,רעֶמייֵב ןּוא ןסעֶטעֶראַק

 יא םָע ןּוא ןעֶראוָועֶג טְניִקְלאוָוְרעֶפ קְראַטְׁש

 ןעֶרעֶגּוד עקְלאַטְׁש טיִמ ןעֶגעֶר ץייֵלַּפ א ּפאָרַא

 :ןצ טייֵקָדְניוִנְׁשעֶג טיִמ ויא ןעֶמ ,ןעֶצולְּג ןוא
 יד ןיִא דְלאַּב ןּוא ףְואָדַא ּוצ ןעֶרְהאַּפעֶג

 ןעֶרְהאָּפעֶג ןייבא ןיִא ףֶראָר ןּופ ּבּומְׁש יִטְׁשְרָע

 : .דובָּב ןייז זיא לעֶמיִה םעֶד ףיוא

 ט'ע שוריפ
 ןופ דובָּכ רעֶר ןייז לאָז םָע רי יִהְי

 ךיִז לאָז רֶע געֶּבייֵא ףיוא טאָג
 .םיִׂשֲעַמ עֶנייַז עֶלֵא טיִמ טאָג ֶעייֵרְפ
 טאָג ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ןייז לאָז סֶע יִהְי
 .געֶּבייֵא זיִּב דנּוצַא ןּופ טְשְנעֶּבעֶג
 רעֶמְנּוא זיִּב ןָנּוז יִד גְנאַג ףוא ןּופ חנופט
 טֶג ינ ,ןעֶמאָנ םיִטאַג טּבולעֶג זיא גְנאַג
 , רעֶקְלעֶפ עֶלַא ףיוא | עֶּביֹוהְרעֶר זיִא
 .געֶּבייֵא ףיוא זיִא ןעֶמאָנ ןייד טאָג :

 טאָה טאָנ מב ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ויִּב רוד ןייא ןופ זיא שענעבערענ ןייב םאָנ 2

 ןייז טגיטלעְוועג ןעֶגעוֶו טְסעֶד ןּופ לּוטש יב טייֵרְנעֶג ָא לעֶמיִה ןיִא

 גוא ןעֶלְמיִה יד ןֶעייֵרְפ ךיִז ] ןעֶלעוֶו סֶע וחמש : ; רעֶמְרֶע עלא ןיִא ךייֵרְגיִניִק

 רעֶקְלעֶפ יד ןעֶשיוִוְצ ןעֶגאָו טעוֶו ןעֶמ ףוא דֶרֶע יד ןייז געֶטְסּול טעו סֶע

 טאָג נוא טְניִניִקעֶג טאָה רֶע נוא טְניִניִק טאָנ 3 / טְניִניִקעֶג טאָה ןיילא טאָג

 יז .געֶּבייֵא ףיוא ביִנ ןיק ןייֵא זיא אנ 4 .געֶּבייֵא ףיוא ןעֶגיִניִק ךיוא טעוֶו

 להיפ תֹוּבַנ ,דְנאַל ןייַז ןופ םיִבָכֹוּכ ירבוע יד ןעֶראוַועֶג ןעֶראַלְרעֶפ ןעֶנעֶו

 םּויִק ןייק רעֶּבַא טאָה סֶע ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייא ןּופ ןעֶצְראַה ןיִא זיא ןעֶקְנאַבעֶג

 םאנ ןופ הָצָע יד הצע ,םּויִק ןייֵא אוי טאָה םאָנ ןופ הַצֵע יד רעֶּבָא , טי

 טבַײלב 16 0 (מ"ע רוזחמ)



 תירחש תלפת

 תובשחמ ,דומעת ז םקועק יי תַצֲע :םּוקָת איה
 הָוְצ אּוה | יהיו רַמָא אוה יִּכ :רודו רורל ובל
 יִכ :ול בשומל הוא ,ןֹויִצְּב ָי יי רחב יִּב :רומעיו

 אל יִּכ :ותלַגסְל א
 םוחר אּוהְו :ב עי אל ות חנו מע ! יי ; שושי

 ונע למ נה .העו

 וג

 רשי ,הִי ול רַחַּב בע

 ש וה י יי } ּותְמֲח לב כ ריִעי א
 נא רק ם םֹויְב

 םָעָה ירשא !הָלָס ָךּולְלַהְי רוע .ךתיִב יֵבְׁשֹוי ירשא
 ,רוְ הלהת המלא ייש םֶעָח ירשא ,ול הָכּכָׁש

 ;רֶעו םלועל מש  הָכְרָבֲאַו ,ְךֶלָמַה וו לא ךממורא

 ט"ע שוריפ
 ןעֶקְנאַדעֶג ירך ןייֵטְׁש געָּבייֵא טְּבייַלְּב
 םוצ רוד ןייֵא ןופ זיִא ןעֶצְראַה יי ןופ
 טאַה רֶע םאוָו ץלא 5 .,ןעֶרעֶדְנַא
 רָנאַמְׁשאַּב ןייא ןעֶראוַועֶג זיא טְגאָועֶג
 :רעְָרְסיוא םאָה טאָג ןעֶד ינ ,ּוצְרעֶד

 רסומ ילשמ
 ןעֶּבאָה ןּוא ,םיִרָׂש על עֶביִג טיס ךֶלֶמ רעֶב
 לייטעֶּב ,גאָּט ןיִּב טְגיִטְכעֶנעֶג ּבוטְׁש רעֶד ןיא

 ףצ ןעֶרעֶרעֶג ְךיִלְנעֶה טיג ןיִא טְכאַג עֶצְנאַגַא
 מיִמ ךָלֶּמ רַעָב א הירְּפ רעד ןיִא  ,ןעְֶהאָפ
 תיבה לַעַּב רעֶד ,ןעֶוְהאָפעֶג קעֶטַא םיִנָׂש יד
 ףְראָד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג םיֹורֲא ןיִא ּבּוטְׁש יִד ןופ

 ּטאָה טכא) יִד םאָד םֶמְהיִרעַּת ףי] םאָה ןוא

 וצ ןיינ לאָז ןויצ טאָטש יד ןָא טְלייוֵו
 יד ןעֶלייוֵוְרעֶדְמיֹוא ןּוהְמעָג טאָנ טאָה בֶקַעַי עֶר ִ ,גנוציִז ןייֵא םֶהיֵא
 טעוֶו ברא ןייַז נוא קְלאָפ ןייז טאָג ןעֶד ִ לא טְּביִלעֶג ןייא ראפ לֵאְרָׂשִי
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ טּוחְמ רֶע רעֶניִטְראַּבְרע ךא זיא רע אּוהְו ,ןַעֶזאַלְרעֶפ טיִנ רֶע
 םּוהְמ גּוא ןעֶרעֶמ ּוצ רעֶדיוִו טְרעֶמ גוא ןעֶּבְראַדְרעֶפ םיָנ טעו] נּוא רָניִז :
 ןְנֹוא לאָז .גיניק רעֶד ןעֶפְלעֶה ּוהְּט טאָג ל ,ןעֶדאָצמּורְג ןייז ןעֶקעוֶוְרעֶד ַטיִג

 :םיִא ּוצ ןעֶפּור ריִמ ןעוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶרעֶפְטְנֶע
 סאָד ןעֶמ טְנייֵמ סאָד זיוה ןייב ןיִא ןעֶציִז םאוָו יִד וצ לואוו ישי יִרְׁשֲא

 לואוו ישא .געָּבייֵא ןעביול ןו והֶמ ליד ייֵז ןעֶלעוֶו ְךאָנ תֶסֶנְּכַה תיֵּב
 טאָג סאו קְלאַּפ םעֶר לואוו תֹוָצִמ לָהיִפ יוזא טאָה סאוָו קְלאָּפ םעֶד וצ
 | טאָג ןייֵמ + ףיד לע 1 ףיא טְּביֹולעֶג טאָנ טאָה ְךֶלֶמַח דוד הל ,מאָג ןייַז זיא
 לע אמ עֶּלַא יא .געֶבייא ך ןעֶמאַנ ןייר ןעֶביול לעוֶו גוא } עֶּביוהְרעֶד

 צ ןייז ךנא (ם"ע רוצה



 תירחש תלפת

 יי לֹודָנ ;דֵעְו םֶלֹועְל ְּךְמִׁש הָלְלַהֲאַו ,ָךָכְרְבֲא םוי לֶכְּב
 חַּבַׁשְי רודל רוד :רקח ןיֵא ּותָלְדִנִלְו ,דאמ לֶלְהְמּו
 ירבדְו ,ְךָרֹוה דֹובְּכ רדָה :ּודיִגַי ךיֶתֹורּובְנּו ,ּךיִׂשֲעַמ
 ִנְתַלְדְגו .ּורמאי ְךיֶתֹואְרֹנ זּוזָעְו :הָחיִשֶא ךיִתאָלְפַ
 ןונח :ונגרְי ףתמרצו ,ּועיִּבַי ךְבּוט בב רָכָז :הָנְרְּפִסֲא
 וימחר] ,לפל יי בוט ;דָסָח לֶדָנּו םִיַּפַא ְךֶרֶא ,ָי םוחר]
 ;הָבֹוכְרְבְי רריסחו ,ְךיִׂשֲעַמ לָּכ יי דודוי :ויָׂשֲעַמ לָּכ לַע
 ינבל עירוהל הדי ךתרובנו .ּורָמאי ףתוכלמ דובב
 ףתּוכלמ ;ֹותּוכְלִמ רַרָח דֹובָכּו ,ויָתֹורּובְנ םֶדָאָה
 הופ :רוד רוד לֶכְּב ּךֶתְלׁשְמָמּו ,םיִמָלֹוע לָּכ תוכלמ
 ְךֶלֵא לכ יִניֵע .םיִפּופְּכַה לֶכָל ףקוזו ,םיִלְפונַה לֶכְל יי

 רסומ ילשמ
 טאָה וִע ןוא דֹובָּכ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ְךֶלֶמ

 עֶלַא טיט טְניִטְכעֶגעֶג ּבּוטְׁש ןיִא םֶהיִא ייֵַּב

 ןעֶּבאָה ףִואָד ןופ ןעֶׁשְטְנעֶמ יד ,םיִרָׂש עֶגייֵג

 ןעֶמּוקעֶג ךֶלֶמ רעָד ןעֶד ויא ,םֶהיֵא ןופ טְכאַלעֶג

 טְלאוָועֶג ריד טאָה רֶע לייט ןעֶגיִמְנעֶנ ריִד ּוצ

 ןייַלַא םֶהיֵא טאָה ןעֶגעֶר ועָד ,רֹובָּכ ןעֶּבעֶג
 םהיא ויא ּגּוטְׁש ןייַד ליוו , יָד וצ ןעֶּביִרְּעֶג

 ט"ע שוריפ
 ְךיִד לעוו ְךיִא נוא ןעֶׁשְטְנעֶּב ףיד ךיִא

 זיִא טאָנ לידו ,געֶּבייֵא ףיוא ןעֶביול
 טְּביולעֶג רֶעייֵז זיִא נוא טְרעֶּפְכַאעֶג

 ןייק אָמיִנ דיא הָלּודְג ןייז וצ נוא

 ןעָביול ןעֶלעוֶו רוד ןייא ייד ,גָנּומְׁשְראָפ

 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ םיִׂשֲעַמ ע נייד
 םעֶנייֵש ןייב ןופ ביול ןייד יז .ןעְנאֶז ייֵז ןעֶלעוֶו תורּובְנ עֶנייֵד נּוא רוד
 גוא יש ,ןעֶלייֵצְרעֶד ףיִא לעוֶו רעֶדְנּואו עֶנייֵד ןופ דייר יִד נּוא דֹובָּכ

 הָֹר ןייד גּוא ןעֶגאָז ןעֶדּי יד ןעֶלעוֶו קְרעוֶו עֶגיִטְכְראָפ עֶקְואַטְׁש עניי
 להיפ ןייד ןעֶנאַמְרעֶד ןָעּוט נוא ןעֶדייֵר ןָעּוט ייֵז יא ,ןעֶלייֵצְרעֶד ְךיִא לעוֶו
 ןייֵא זיא טאָג וי ,טייֵקעֶטְכעֶרעֶג ןייב ןעֶגְניִז נוא טְסּומ ּוד סאו ם'מּוג
 .םיִדָסֲח עֶסיֹורְג םּוהְמ נּוא ןעֶראַצ ןייַ טְרעֶנְנעֶלְרעֶד נּוא רעֶגיִמְראַּבְרעֶר
 ,תֹונָמֲחַר ןייַז זיִא קְרעוֶו עֶנייֵז על ףיוא גוא עֶלַא ּוצ םּונ זיִא טאָנ גיא
 םיִריִסֲח עֶנייַד נוא בוול ןייֵא ריִד ּוצ טְמּוק קְרעוֶו עֶנייֵד עָלַא ןופ דוד
 עֶנייַד נּוא ןעֶגאַז ייֵז ןֶעּומ הָכּולְמ ןייַד ןופ רוב םעֶד יי? .ךיר ןעָּביול
 ם'ִמאַג ןייז םָמְרַפְמ ּוצ זיִא םַעַמ רֶעייֵז נּוא רוה? .ןעֶרייֵר ייֵז ןֶעּוט תורּובָג
 ןייד וכל , הָבּולְמ ןייז ןּופ רֹובָּכ םענייש םעֶר גּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ יִד ּוצ תורּובְנ
 עֶלַא ףיוא זיִא טייֵקעֶטְלעוֶועֶג .ןייד נוא ןעֶטְלעוֶו עלא ףיוא זיא הָנּולֶמ
 ןעְנעֶז םאוָו עֶלַא נּוא ןעֶלאַפ םאוו עֶלַא רעֶטְנּוא טְנְהעֶּפ מאב סוס ,תורוד
 יעָּב עֶלַא ךופ ןעְניוא יִד יג .ןעֶלעֶטְׂש ףיוא טאָנ ייֵז טְכאַמ ןעֶגיוּבעֶג ןייא

 שָענָעפָעש 2 7 (ט"ע .רווחמ)



 99 3 תירחש תלפת

 תֶא ַחַתֹוּפ :וּתִעְּב םֶלְכֶא תֶא םֶהֶל ןֵתֹונ הֶּתַאְו ,ּורַָּׂשִי
 ,ויָכָרְד לֶכְּב יי קידצ :ןוצְר יח לֵכְל ַעיִּבְׁשִמּו ,ְּךֵדָי
 רֶׁשֲא לכל ,ויארוק לֶכְל יי בורק :וישעמ לָכְּב ריִסָחְו
 עמְׁשִי םתעוש תא תֶׂשֲעַי ויִפְרָי ןוצר : תָמָאַב והארי
 םיִעָׁשְרָה לָּכ תֶאְו ,ויָבֲהֹא לָּכ תֶא יי רמוש :םָעיִשויְ
 ושדק םֵׁש רָשָב לָּכ ְךֶרָביִו ,יּפ רָּבַדְי יי תַלְהִּת ; ריִמְׁשִי
 ;ּהיּולְלַה ,םֶלֹוע דַעְוהְּתִעַמ ,הָיךֵרָבִנ ּונְַנֲאַו :רֶעְו םֶלֹועְל
 יתלאל הָרְמּזֲא ,ַיַחְּב יי הָלְלַחֲא :ַי תֶא יִׁשּפַנ יִלְלַה ,ּהָיּולְלַה

 15 ןיִאָׁש םֶדָא ןֶבְּב ,םיִביִדְנִב ּוחְטְבִּת לֶא :יִדֹועְּב
 ּודְבָא אּוהַה םֹויַּב ,ֹותָמְדֲאָל בושי וחּור אֵצֵּת :הָעּוׁשִת
 ;ויָהֹלָא יי לע ֹורְבִׂש ! ורע בֹקֲעַי ֵאָׁש ִרְׁשַא ויו

 רסומ ילשמ ט"ע שוריפ |
 ראד ןּופ ןעֶנּוש א ןופ רט = נוא ןעֶפאַה ריִד וצ ןָעוט ׁשעֶנעֶפעֶש
 יא . וא - טאָטְ עֶסיֹורְגַא % ןעְֶהאַפעֶג עד ןיא גְראוַוןעֶסֶע רֶעייֵז טְסיֵג וד
 ןייכא ןעֶק רָלֶמ רעֶד ןּוא ,רעֶטעֶו םעֶנישַא רָנאַה ןייד טְסְנעֶפֶע וד המ5 ,טייֵצ
 רעֶגְהאווְנייַא עָלַא , ליונ רִע ןעָמַעְונ ּוצ ןעֶרְהאָפ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶמעֶז ןא טְסְכאַמ גד נוא

 קירצ ןייֵא זיא טאָנ מ קיג ,ְךאָנ ןֹוצָר ןייז ְךאָנ תּויַח דיז ] ןיִא טאָה סאוָו
 טאָנ גיא ,קְרעֹוֶו עניי עֶלַא ןיא דיִסֲח ַא זיא גוא ןעֶנעוֶו עֶנייַו עלא ןיִא
 סאָד תֶמֶא טיִמ םיִא ןעֶפּור סאוָו עֶלַא וצ רעֶפּור עֶנייַז עֶלַא ּוצ טְניִהאַנ זיִש
 עֶניִטְכְראַפ עֶנייֵַז ןופ ןֹוצָר םעֶר ויל ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ טְסייֵה
 טאָנ יפש ,ייֵז טָפְלעֶה גוא ּוצ רֶע טְרעֶה ייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז נוא טאָג םּוהָּמ
 ןיימ תלת , ְךֶע טְגיִליִט ראפ םיִעָשְר עֶלַא גוא .רעֶּבאָה ּביִל עָנייַ עֶלַא טיִה
 ןעַביול ףיוא ] ןֶעּומ ןעֶׁשְטְנעֶמ עלא נוא ּבױל ם'ִמאָנ ןעֶרייִר טּוהְמ ליומ
 טאָג ןעֶׁשְטְנעֶּג 'ןעֶלעוֶו ריִמ רעֶּבָא וילג , גיִּבייֵא ףיוא ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵה ןייז

 : גיִּבייֵא זיִּב טְנייַה ןּופ
 לּכ חלש טאָנ ךיוא ּביולּפייֵל ןיימ יִד גּוא םאָג טיול עֶלַא רֶהיֵא וילט ּהָיּולְלַה

 עו טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןייז לעוֶו ףיא נא ןעֶּבעֶל לעוֶו ךיִא ןֵמָז
 ןעֶרעֶה יִך ףיוא ןעֶּבאָה טיִנ ןֹוחָטִּב ןייק טְלאָז רֶהיֵא י5 ,ןעֶּביױול טאָג ְךיִׁש
 .ןעֶפְלעֶה וצ טְכאַמ ןייק טיִנ טאָה רֶע םּוראוָו ,ׁשְטְנעֶמ ןייֵא ףיֹוא נוא
 ןייַז ּוצ םּוא ףיז רֶע טְרעֶק םּוהְמֲא רעֶגיִרעֶּגעֶל ןייַז םיױרַא טייֵג םָע ןַא אמ
 . תֹובָׁשֲחַמ עֶנייַז עֶלַא ןעֶראָלְרעֶפ ןעֶרעוֶו גאָט ןעֶגיִזאָד םעֶד ןיא נּוא דֶרֶע
 ףֶליֵה ןייז ןיִא זיא ּקיִבָא כֹקֲעַי ןופ םאָנ סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ליואוו .}
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 תירחש תלפת 10

 תַמָא רָמושה ,םָּב רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו םִיַה תֶא ,ץֶרָאָו םִיַמָׁש הֶׂשוע
 ריִּתַמ יי ,םיִבֵעְרָל םֶחָל ןָתֹונ ; םיִקּוׁשֲעַל טַּפְׁשִמ הָׂשֹוע .!םָלֹועְל
 : םיִקיִדַצ בָהֹוא יי ,םיִפּוּפַּ קוזי יי ,םיִרְוִע חקופ יי : םיִרּוסֲא
 + תָועָי םיִעָשְר ְךֶרֶרְו ,דֵדֹועְי הָנָמְלַאְו םֹותָי ,םיִרָג תֶא רָמוש יי

 : הָיולְּלַה רֹודָו רודל .,ןֹויִצ ְךיַמלא ,םָלֹועָל יי ךולָמִי

 {הָלֶהְת הִואָנ םיִעָנ יִּכ , וניֵהלֲא הרמז בוט יִּכ ,ּהָיּולְלַה
 אָפֹורָה : סנְכְי לֵאָרְׂשִי יֵחְדִנ ,יי םִיַלָׁשּורְי הנוב

 ,םיִבָכֹוּכַל רָפ סמ הָנֹומ ; םֶתֹובְצַעְל ׁשֵּבַחְמּו .בל יִרּובְׁשִל
 ותנובתל ,ַחֹּכ ברו וניֵנֹודֲא לֹודָנ ;אָרְקִי תֹומָׁש םֶלָכְל
 :ץרא ידע םיִעָׁשְר ליֵפְׁשַמ , 0 ו םיִונֲע דְדֹועְמ ;רֵּפְסִמ ןיִא

 רסומ ילשמ
 ְךֶלֶמ רעֶד ןּוא ןעֶמעֶנְפיֹוא ןייֵׁש םֶהיֵא ןעֶלעֶט
 טאָטְׁש ןיִא אָד טאָה רָע טְגאַמְרעֶר ךיז טאָה
 ןעֶרְהאָפעֶג ןייַרַא רע זיא ׁשְטְנעֶמ ןעֶטְנאַמעֶּבמ
 ןעמהּורעֶּב ןיוש ְךיִו ןעֶק ׁשְטְנעֶט רעָד ,םֶהיֵא גצ

 ןוא ,דֹובָּכ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה ְךֶלֶמ רעֶד וא

 ןייג ןעֶגעוֶו םֶהיֵא ּוצ ןעֶרְהאַפעֶג ןייַוַא ןיִא

 םאָד ,םֶהיֵא גצ טאָה רע סאוָו טְפאַׁשְּניִל

 ט'ע שוריפ =
 םאוו השש ,םאָנ ףיֹוא זיִא ןֹוחָמּב ןייז נּוא
 נוא לעֶמיִה ןעֶפאׂשעֶּב טאָה רֶע
 .ּוטְניפעֶג סאוָו ץלא נּוא םי םעֶד דרֶע
 ןייז טיח רֶע םאוָו יז ןיִא ְךיִז

 .געֶּבייֵא ףיוא הָחַמְבַה עֶניִטְפאַהְראוַו
 יִד וצ טָּפְׁשִמ ןייֵא טּוהט רֶע חש

 .טאָנ .עֶגיִרעֶגְנּוה יִד ּוצ טיֹורְּב םיִנ רֶע .ןעֶראוָועֶג טְּבֹורעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 טאנ ֶרָנִלְב יִד טְניִפֶע טאָנ .ןעֶרְנּוּבעֶג ןעֶנעֶו סאוָו יִד ףיוא טְניִּב
 אנ + ! ;םיקידצ יִד טיִה טאָג ןעֶגֹוּבעֶג ןייא ןעֶנעֶז סאוָו יד ףיוא טְלעֶמְׁש
 םַעְד ןוא ןעֶקְראַטְׁש טאָג םּוהְמ הָנָמְלַא יִד טיִמ םותָי םעֶד םיִרָנ יִד טיִה
 = ןויִצ ןיִא טהור סאוָו טאָנ ןייַד .וייפי , רֶע טמירק ראפ םיִעָׁשְר יִד ןּופ געוֶו

 | : טאָנ םָּבול .עַלַא 'רֶהיֵא םּורָד געֶּבייֵא ףיוא ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶו
 .םאָנ רעֶזְנּוא ּוצ טּביױל טונ זיִא רֶע םֹוראוָו טאָג ּוצ ביל לְלַה הָיּולְלַה

 אבל דיִתָעָל חגג . בול ןייֵא ןייש זיִא םֶהיֶא ּוצ םיִז זיִא רֶע לייונ
 ןעֶמוטְׁש ראַּפ ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶדּוי יִד םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש יִד ןעֹוּב טאָנ טעו
 סאוָו יִד ּוצ אפוימ .םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶלְמאַז ןייא ייֵז רֶע טעוֶו טְלעוֶו קָע ויִּב
 רעֶטְסאַלְפַא טיִמ יו טְלייַה נוא מא אָנ ייֵז טְלייֵה ץְראַה ןעֶכארְּב וצ ןייֵא ןעֶּבאָה

 רֶע טּפּור עֶּלַא ּוצ נוא ןעֶרעֶטְׁש יד לאָצ טיִמ טְלייֵצ רֶע הטיפ , גְראָז רֶעייֵז
 ןעֶסיֹורְ ןייֵא טאָה גוא טְרעֶּפְכַאיִנ זיִא טאָג רעֶה רעֶזְנּוא "רג .ןעֶמאָנ ןעֶטיִמ
 ּאָמיִנ ויִא טאַנ יב ךיז ןעֶניִּפעֶג םאוָו ןעֶבאַז עֶניִרְנעֶטׁשְרעֶּפ יִר ּוצ נוא ַחֹּב
 יש רֶע זיא םיִעָשְר יִד נּוא . םיִקיִדַצ יִד טְקְראַמְׁש טאָנ דפ .לאָצ ןייֵק
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 םִיַמָׁש הָסֵכָמַה ! רֹונְכְּב וניהלאל ורמז ,הָדֹותִּב ייל ּונֲע
 ןַתּונ :ריִצָח םירָה ַחיִמְצַמַה ,רֶטֶמ ץֶרֶאָל ןיכמה ,םיִבָעְּב
 תרובגב אל ;ּואְרְקִי רֶׁשֲא ברוע יִנְבִל ,ּהָמְחַל הָמָהְבִל
 תֶא יי הָצֹור ;הר שיאה יקושְב אל ,ץָּפְחִי סוסה
 ,יי תֶא םִיַלָׁשּורְי יִחְּבַׁש ;ּוהְמְַל םיִלֲחַיְמַה תֶא ,ויָאְרָי
 נב רב .ְךִיְרְֶׁש יחירְּב קזח יִּכ :ןויצ ימלא ִלְלַה
 ;ךֶעיִבְׂשִי םיִטָח בֶלָח ,םֹולָׁש ְךֵלּובְג םֶּׂשַה :ְךֵּבְרִקְּב
 ןָתֹונַה :ֹורָּבְד ץּורְי הֶרָהְמ דע ,ץֶרָא ֹותְרָמַא ַחֵלֹׁשַה
 ,םיִּתְפְב וחרק ףיִלָשמ : רַפִירֶפַאְּכ רופְּכ ,רָמָצַּכ ָלָׁש
 וחור בֵׁשֵי ,םָסְמַ ֹורָבְד חַלְׂשִי ;דֹומֲעַי יִמ ֹותְרָק ינפל

 "רשי ו ו 2

 רסומ ילשמ ט"ע שוריפ
 שאָנ םאוָו טיִנ רעֶדנּואוו ןייק יא תגלג יא טבל נוא טאָג וצ בול טימ לוק טְגייַה ,ןעֶדּוי יד טיִמ ת"ישה ייַּב גיא עֶגיִּבְלעֶו רֶעייֵא ףיוא טְּבייֵה ננָע \ דֶרֶע רעֶד זיִּב

 םֶהיֵא ןעגיד ן ןּוא , הָרֹוּת יִד ןעֶמּונעֶג 'םיג ןעֶּבאָה . ףְראַהַא םימ טאָנ רעֶנְנּוא ּוצ
 ְניִכְׁש | ןייג ןֶעְהּוו ןעֶנאַמ טיִנ רֶהֶע ןעק , טיִג ןיִקְלאוָו טיִמלָמיִה יד טְקְרעֶּב רֶע הָמכְסִּמ

 גְרעֶּב יד ףיוא ןעֶצאָרְּפְש טְכאַמ נוא ןיִגעֶר רֶרֶע רעֶד ּוצ ןָא טייֵרְּב גוא
 יד ןצ נּוא תֹומֲהְּב יִד וצ ןעֶמֶע רע טיִנ גְרעֶּב יד ןופ זאָרְנ יד ןָהֹוג ,זאָרָג
 טיִנ רעֶגְנּוה תַמַחַמ טאָג ו ןעיירש גוא ןעֶפּור םאוָו ןיִּבאָר יד ןופ רעֶדְניִק
 ןייא טאָה םאוָו 'ןעָׁשְטְנעֶמ םעֶד ןיִא טיִנ טְרעֶגעֶּב מאָג אל .ןיִסָע יז רֶע
 תָמָחְלִמ רעֶד ןיא ןעֶפְלעֶה םֶהיֵא לאָז דְרעֶּפ םעֶד ןופ הָרּובְג יד זַא ןֹוחָטַּב
 טאָג הָצֹר ,םיָת עֶקְראַטְש עֶנייז ףיוא ךֹוחָטְּבַא טאָה םאוָו םעֶר ןיִא טיִנ ףיוא
 רעֶציִז רֶהיֵא ֵמְבַׁש , ראָניִג ןייַז וצ ןעֶּפאָה םאוו ייד עֶגיִטְבְראָפ ראָנ טְרעֶנעֶּב
 ,טאָנ רֶעייֵא טְּביול וי ןופ רעֶציִז רֶהיִא גּוא טאָנ טבל םִיַָׁשּורְי ןופ
 טאָה גוא ןעֶרֶעיומ עֶגייֵד ןּופ ןעֶלְגיר יד טְקְראַטְׁשיִג טאָה רֶע םּוראוָו יִּ
 לבג ןייב ןיִא גּוא פלס , רעדניק לַהיִפ ןעֶּבאָה טְסְלאָז ּוד זַא טְׁשְמְנעֶּביִ ְךיִד

 טְכאַמיִג ד ְךיִד רֶע טאה ץייונ רעֶטְמעֶּב רעֶד טימ גוא םולש ןעֶּבעֶגיִג רֶע טאָה |
 רֶרֶע רֶד ףיוא רֶע טְקיִׂש גאָז םיִטאָג ןרּוד טְמּוק רֶע סאוָו ןיִגעֶר רעֶד חשה .טאז
 טְלעוֶו רעד ףוא ייֵנְׁש םיִג רֶע ןוגת , תוחילש םיִטאָג ןוהט ּוצ טפיול ןיִגעֶר רעֶד
 ןּופ טּוהְמ טְניוִו ןייַז ּיִמ ןֶעיַיוו טָכאַמ רֶע יז ןָעייֵג ּוצ ץיִה ןייז טְקיִׁש רֶע ןַא חכשו ,טְלעֶק ןייַז ראפ ןייֵטְׁשאַּב טְנאַקָיִג טְלאוָו רֶהעָֹו רעקימש יוִו זייַא ןייז טְפְראַוַו טאָנ דילשפ , ׁשַא ירו יֹוזַא םֶהיֵא ןיִמייֵרְּפְׁש ראַפ טּוהְט רֶע לואוו יונ פייונ

 םָעד 8 0 (ט"ע רוזחמ)
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 ;לֵאָרְׂשיל ויִמָּפְשִמו ויקח ,בֹקֲעַיְל ויָרְבָד דיגמ :םִיָמ ול
 : היוללה ,םועְדָי לב םיטפשמּו | יוג לָּכְל ןֵכ הָשַע אל
 ;םיִמֹורְמַּב ּוהּולְלַה ,םִיַמָּׁשַה ןמ יי תֶא ּולְלַה ,הָיּולְלַה

 ;ויָאָבְצ לַּכ ּוהּולְלַה ,ויָכְאְלַמ לָּכ ֹוהּולְלַה
 והּוללַה :רוא יִבְכֹוּכ לָּכ ּוהֹולְלַה ,ַחָרָיְו ׁשֶמֶׁש ּוהּולְלַה
 תֶא ּולְלַהְי : םִיָמָׁשַה לַעָמ רֶׁשֲא םִיַמַהְו ,םִיָמָׁשַה מש
 ,םלועל דַעָל םֶדיִמֲעַיַו ;ּואְרָבִנְו הָוְצ אוה יִּכ ,יי םש
 םיִניֵנֵּת ,ץֶרָאָה ןמ יי תֶא ּוחֹולְלַה !רֹובֲעַי אלו ןֵתָנ קֶח
 הָרָעְס ַחּור ,רוטקו גָלָׁש דֶרֶבּו שא :תומוהְת לָכ
 :םיזרַא לֶכְו ירּפ ץֵע ,תֹועָּבְנ לָכְו םיִרָהָה : ֹורָבְד הֶׂשֹע
 לכו ץֶרָא יִכְלַמ :ףֶנָּכ רֹוּפִצְו ׂשֶמָר ,הָמֵהְּב לֶכְו הָיחַה

 = ט'ע שוריפ רסומ ילשמ
 טּביול דינמ .רעֶסאוַו ןעֶניִר ןייא םעֶד רעֶּבָא ,ןעֶדּוי יד ןעָשיוִוְצ ראָג דֶרֶע רעָד ףיוא

 יי טְגָיִג טאָה רֶע םּראוָו טאָג = "ליל שוק טו יש עו
 עֶנייֵז בקעי ןופ רעֶדְניִק יד ּוצ הָרֹוּת םִיִּנַו םִיֹוג ּווְלְנְו; (ב היובו טְנאָז קּוסָּפ רעָד
 טאָה םיִטַּפְׁשִמ עֶנייֵז נוא ןעֶצעֶזיִג ךיו ןעֶלעֶוֶו םָע ןוא ,"אגהַה םֹויַּב 'ח לֶא

 קְלאַּפ םוש ךןייק וצ ןּוהְסעֶג טיִנ רֶע טאָה ױזַא ** ,לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ טְנאָזיִנ רֶע
 ןעֶסיוִו טְכאַמיִנ טיִנ ייֵז רֶע טאָה םיִטָפְׁשִמ ןייק נוא הרות יד יז ןעֶּבעֶג וצ

 ;טאָג מבול םּורְד
 .לוק םאָד ןעֶרעֶה ןעֶלאָז יִמיִה ןּופ םיִכָאְלַמ זַא טאָנ ביל ּולְלֹ היולְלה

 יד תולזמ יִד טיִמ םיִלָנָלַג יִד ןיִנעֶז סאָד םיִכָאְלַמ עי עֶלַא ּוחּולְלִה
 רֶהיֵא וא  ּוחולְִ ,טאָנ ןעֶּביול ּוצ רֶהיִא טְרעֶהעֶג הָנְבְל רעֶד טיִמ ןְנּוז
 גּוא ןיִלְמיִה עֶטְשְרעֶביוא רֶהיִא טְלעוֶו רעֶד ףיוא טְכייֵל 'רֶהיֵא סאוָו ןיִרעֶמְׁש
 םּוראוָו טאָג ןעֶּביול עֶלַא רֶהיִא טְלאָז . ליִמיִה םִעָד ףיוא זיִא סאוָו רעֶסאוַו
 טאָה רֶע וא סע .ןעֶרעוֶו ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶלאָז ייֵז זַא ןעֶמאַּבעֶג טאָה רֶע
 ןעֶּבעֶגיִג טאָה נוא ניִּבייֵא ףיוא ןעֶּבאָה םִויַק ןייֵא ןעֶלאָז ייֵז זַא טְלעֶטְׁשיִ 2
 ןעֶראַפ רעֶּביִא טיִנ ןעֶלאָז נוא ןייז ׁשֶמַׁשְמ לאָז רעֶכיִלְּטיִא ןעוֶו קוח ןייֵא
 עֶלַא נוא שיפ .טאָנ ןעָּביול ןעֶמ לאָז רֶרֶע רעֶד ןופ גּוא יהוילמ ,קוח םעֶד
 סאו ףיור רעֶד נוא יינָש ליִנאָה נּוא רֶעייֵפ ןעֶטְנּורְנּפָא יִד ןיִא ןֶעּור סאוָו
 טְסייֵה טאָג יוִו יֹוזַא טּוהְמ סאו טְניוִו םֶרּוטְׁש רעֶד נוא דָרֶע רעֶד ןּוּפ טייֵג
 רעֶמייֵּב יִד גוא גְרעֶּב עֶגיִרעֶריִנ יִד טיִמ גְרעֶּב עָביוה יִר יה .ןוהט םֶהיֵא
 עֶסיֹורְג גוא האב , רעֶמיֹוּב ןעֶנעֶמ עָלַא נוא ייֵז ףיוא תוריֵּפ ןעֶסקאוַו סאוָו

 תויח 1 (ט"ע רוזהמ)
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 ,תֹולּותְּב םנְו םיִרּוחַּב :ץֶרֶא יִמָּפש לֶכְו םירש ,םיִמָאָל
 ומש בנשנ יִּכ ,ַײ םש תֶא ּולְלַהְי ;םיִרָעְנ םע | קו
 הָלהְּת ,ֹומֲעְל ןֶרָק רג :םִימָׁשְוץֶרֶא לע ודוה ,ּודֵבְל

 :היוללה ,ובורק םע לֵאָרְשִי ִנְבִל ,ויָדיִסֲח לכל |
 חַמשי :םיִריִסַח לַחְקְּב ֹותָלִהְּת , ׁשֶדָח ריִׁש ייל ּוריִׁש ,ּהָיּולְלַה

 ומש ּולְלַחְי ;םָכְלַמְב ןליִגְי ןויצ יֵנְּב ,ויָׂשֹעְּב לֵאָרְׂשִי
 םיִ נָע ראפ ,ֹומַעְּב 0 הצור יִפ 5 ּורְמַח רֹונָכְו | ףֹותְּב ; לֹוחְמְב
 תֹומְמֹור 1 םָתֹובְּכְׁשִמ "פע רוני , דֹובָכְּב "םי ךיִסֲח ּוזְלע ;הָעּוׁשיִּב
 ,םיִונַב המק .תושעל ; םֶדָיַּב תויפיפ ברחו ,םָנֹורְנַּב לא
 יִלְבַכְּב הדב ,םיִקזַּב םֶהיֵכְלַמ רֹוסֶאָל ;םיִמָאְלַּב תוחכות

 ה ו "ר"

 רסומ ילשמ מיע שוריפ
 גאָמ םעֶד ןיִא טאָג וצ רעֶקְלעֶפ לְהיֵּפ ןעֶטְפעֶהעֶּב תויִח עניילק תֹומֲהְּב עֶלַא טיִמ תויַח
 לעוו "ַדָבֹותְב יִּתְנכְׁשְו. ןעֶגעוֶו טְסעֶר ןּופ ,הֶגיִבְׁש | נוא טְלעוֶו רעֶד ןּופ םיָכָלְמ רֶהיֵא יפלפ ןייַמ ןִעֶחּור ןעֶכאַמ וצ יונ רעֶּמְרֶע לֶהיֵּפ ןעֶּבאָה ןווש ְךאָד ךיִא לעֶו ,ןעֶמּוק שעֶ ַחָׁשָמ ןעֶו ,לעֶניִלְּפ ןעֶּבאָה סאוָו תופוע נּוא
 ךייא ןעֶׁשיְצ ןעֶּר רֶהאָנ ךיוא סְלאָפעֶל ךיא עלא גוא ןיִראַה רֶהיֵא רעקלעָפ 8
 עֶמְלַא יִד תולּותְּב יִד טיִמ םיִרּוחַּב יד םירּתֹּכ ,טלעְוְו רעֶד 6 רעֶטְכעֶר

 ןיינ 'וצ טייֵקיִמְלעוֶויִג ֶביֹהְרעֶד רע נוא = ,רֶרָע רעֶד ףיוא וא ליִמיִה
 סאוָו 2 יד = םיִדיִסֲח עֶנייֵז עֶלַא וצ .ּבױלַא טְרעֶמ רֶע גּוא קְלאָּפ

 ןעֶלאָז ןעֶדּי יד חַמְׂשִי ,םיִדיִסֲח ייד דיפ לולא עֶר ןיִא עֶרעוֶו
 ְךיז ןעֶלאָז ןויִצ ןופ רעֶדְניִק יד גּוא  רעַפעֶׁשאַּב רֶעייֵו טיִמ ןֶעייֵרְּפ יז
 קיופ ןייִא טיִפ ןעֶצְנאַט טיִמ ןעֶמאָנ ןייז טְּביול תּוכְלַמ רֶעייֵז טיִמ ןֶעייֵרְּפ
 טְניִליוועָּב טאָה טאָג זַא '* , ןעֶּביול םֶהיֵא רֶהיֵא ְלאָז לעֶריִפ ןייא טיִמ גוא
 םיִדיִסַח יד ול ,ףֶליִה טיִמ עֶטּונ יד טְנייֵׁשעֶּג 'טאָה נוא קְלאַפ ןייז ןיִא
 ןעֶלעוֶו ייֵז גּוא ןעֶּבאָה ןעֶלעוֶו ייֵז םאוָו דֹובַּכ םֶד םיִמ ןֶעייַרְּפ ךיז ןעֶלעֹוֶו
 יז ןעֶלעוֶו ןָךְלאַה רֶעייֵז טיִמ  הּומְמֹוי ,טְהּורעֶּב ןייז לע יוז וַא ןעֶגְניִו
 ןעֶקְראַטְׁש יז ייֵז ןעֶלעוֶו םעֶד ךְרּוד וא טייֵקְסיֹורְג םיִמאָנ ןעֶלייֵצְרעֶד
 דָנעָה עֶרֶעייֵז ןיא ןעֶטְלאַה מלא ייֵז יונ ףיילג דני 'עֶרֶעייֵז ףיוא

 ץעררעווש ד (ט"ע רוזחמ)
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 לכל אּוה רֶדָה ,בּותָּכ טָּפְׁשִמ םֶהָּב תּוׁשֲעַל :לָוְרַב
 ;הָיּולְלַה . ,ויָדיִסֲח

 + זֶע עיקרב והּולְלַה ,ושדסב לא ּולְלַה ,הָיּולְלַה
 {ֹולְדְנ בֹורָּכ ּוהּולְלַה ,ויָתֹורּובְנִּב והוללה

 ּוהּולְלַה :רונְכו לָבָנּב והוללַה .רפוש עקַתְּב ּו ּוהּולְלַה
 לצלב והוללה ;בֶנֶעְו םיִנֵמְּב ּוח ללה ,לוחמו ףֹותַּב
 ֵלֵהְּת המשנה לכ ;הָעּורְת יִלַצְלִצַּב והּוללה .עמש

 ;ּהָיּולְלַה הי לֵלֵהְּת המשנה 5ֹּכ ;הָיּולְלַה הי

 .ןויצמ יי ךורָּב :ןִמאְו ןמִא םֶלֹועְל יי ךורְּב
 .םיִהֹלֲא יי ְךּורְּב :היּוללה םִיָלָׁשּורְי ןכוש

 ָךּורְבּו :ודבל תֹואְלִּפִנ השע ,לֵאָרְׂשִי יִהלֶא
 לכ תֶא ֹורֹובְכ אֵלְמִיְו ,םֶלֹועְל ֹודובְּכ םֶש

 ןֵמָאְו ןֵמָא ,ץֶרֶאָה
 ט"ע שוריפ | רסומ ילשמ

 .ךופ טְפְראַשיִנ ןעֶנעֶו סאוָו ןידרעוֶוְש סאוָו םיִּוסְּ יִד ןּופ ׁשְטייֵט יִד זיִא םאָד , ןַעָדּוי

 יד ןיִא ןּוהמ ּוצ תישש , ןעֶטייַז ייוֵוְצ = ' יב 'ה חפשי, ,ןעֶַעֶ ןשי רי
 עֶלַא ּוצ ןייש ןייז טעוֶו טאָד קּוסָּפ ןיִא טייֵמְׁש סאוָו טָּפְׁשִמ םעֶד דְנייַפ

 : ; טאָג ביל םּורָד םיִדיִסַח עֶנייַז

 .ןייז ףיוא םֶהיֵא םָּביול טֶרָא גיִלייֵה ןייז ףיֹוא טאָג טבל ולס הָיּולְּלַה
 יןו יוזא הָרּוכְנ ןייז טיִמ םֶהיֵא 'טּביױל ּוהּולְלַח ;לעֶמיִה ןעקְראַטְׁש

 .לַעְריִפ ןייֵא טיִמ רַפֹוׁש ןייֵא ןּופ לוק ןייֵא טיִמ ,םיֹורְג זיִא הָלּורְנ ןייז
 יָניִמ לֶהיִּפ טיִמ ןעֶצְנאַמ מ ןוא קיופ ןייֵא טיִמ , ףְראַה ןייֵא טיִמ גוא
 ,+ ןעֶמייֵמּורְט טיִמ ןעֶגְניִלְק סאוָו םיִלָ טיִמ גּוא ןעֶלְגֶרָא טיִמ נּוא רֶמֶז יִלְּכ
 .הָמָׂשְנ ןייֵא ףיז ןיִא טאָה סאוָו רעֶכיִלְטיִא זַא םֶנאָז נוא םאָנ טיול יג

 / : טאָג ןעֶּביול לאָז

 .טאָה רֶע סאוָו טאָג זיִא טְּביולעֶג זּוְּב ,ניִּביֵא טאָג זיִא טְּביולעֶג מ ְךּורָּב
 ,םורָד םִיַלָשּורְי ןיִא טהור נּוא ןויצ ןיִא הָניִכְׁש ןייז ןֶעּור טְכאַמעֶג

 יד ןופ טאָג רעֶד טאָנ רעֶקְראַמְׁש רעֶד זיִא .טְּביולעֶג וג ,טאָנ טְּביֹוש
 :ןייז זיִא טְּביֹולעֶג נוא דיי ,טייַצ עֶלַא רעֶדְנּואוו ןיילַא טּוהְמ רע לֵארָׂשִי
 .עָצְנאַג יר ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז סע נוא געָּבייֵא ףיוא ןעֶמאַנ רעֶכיִלְרעֶה

 :ןֵמָאְו ןֵמָא ,דֹובָּכ ןייַז טיִמ טְלעוֶו
 ךרביי 8 7 (ט"ע רוזחמ)
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 ףּורָּב דִוָד רֶמאֹיַו ,לֶהָקַה לָּכ ִניֵעְל ,יי תֶא דוד ךֶרֶבֵנ
 :םלוע רַעְו םָלֹועְמ ניבא הרשי יַהֹלֲא יי התא

 יִּכ + דוההְו חַצַנַהְו תֶרָאְפְּתַהְו הָרּובְנהְו הֶלּודנח יי ךל
 לפל אָשנתמהו הָכָלְמַמַה יי ךל ,ץֶרָאָבּו םִיַמָׁשַּב לכ
 ,לפַב לשומ הָתַאְו .ְךיֶנָפְלִמ רֹובָּכַהְו רֶׁשֹועָהְו .שארל
 תַּתַעְו :לפל קוחְלּו לדגל ְךדֶיְבּו ,הָרּובְנּו חפ ד
 .דָתְראָפִּת ָׁשְל םיִלְלַהְמּו ,ךֶל ּונְחַנֲא םידומ ּוניֵהֹלֶא
 ימש ,םימשה תֶא ָתיִׂשָע התא .ךֵדֵבָל יי אּוה הֶּתַא
 םימיח .ָהיֶלָע רֶׁשֲא לָכְו ץֶרֶאָה .םֶאָבְצ לֶכְו םִיַמָׁשַה
 םימשח אָבצּו ,םֶלֹוּכ תֶא הָיְחָמ הֶּתַאְו :םֶהָּב רֶׁשֲא לֶכְו
 תֹרחָּב רֶׁשֲא םיִהֹלֲאָה יי אוה הָּתַא :םיִוֲחַתְׁשִמ ל
 "אר"

 רסומ ילשמ ט"ע שוריפ
 טאָל , גְרעוֶו += טיִמ ןעייבפ א טעֶוו - טאָג טְשְנעֶּגעֶג טאָה דוד דוד 9 רפה

 שעוו םיִשָמ ןעו) סְלאָמעֶב עֶׁשְטאָה "םיוג לָּכ רעֶמאַפ רעֶזְנּוא לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג ור לע 'ה םֶרֹק " הָרּ יד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה סאוָו טאָג וטְסיִּב טְּביֹולעֶג טְנאָז דוד נוא עמ עג ור יד פי ארי לכ ןופ ןעֶניוא יד ראפ

 נוא טייקסיֹורג עֶלַא זיא ריד וצ ה? ,געָּבייֵא זיִּב גוא ןָא געֶּבייֵא ןופ
 זיִא טאָנ ריד וצ ,ריִד ּוצ זיִא טייֵהְנייֵׁש יִד גוא טייֵקִיְּבייֵא יד טייֵקְראַטְׁש
 יד ןיִא טאָג ריר וצ ₪ 7 ,דֶרֶע רעֶד ףיוא גוא לעֶמיִח ןעֶּפיֹוא םאוָו ץֶלֶא
 עֶלַא רעֶּביִא ןעֶּביֹוהְרעֶד טְסיִּב ּוד ווא םיִכָלְמ עֶלַא רעֶּביִא ךיִרְניִניִ
 ץלא זיִא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ דֹוכַּכ עָלַא נוא טייקכייר עֶלַא ג נא רֶׁשיעָהְו .עֶטצִלֶע
 ןייר ןיא גוא דרי ,ץֶלא רעֶּביִא ןעֶיִטְלעוֶוג .טְסּומ וד נוא טאָג ריד ןופ
 ןעֶמייֵרְג וצ זיא דְנאַמ = ןייד ןיִא גּוא טְּפאַרְק נוא ייֵקְראַמְׂש ןיִא דְנאַה
 טאָנ רעֶזְנּוא דָנּוצַא גוא ניִהלֶא האמ ,טֶסְליוִו גד ןעֶמעוֶו ןעֶקְראַטְׁש ּוצ גוא
 | .ןעֶמאָנ םעֶנייֵׁש ןייד ּוצ ןעֶּביֹול ןעּומ ריִמ גוא ןעֶקְנאַד ריד ּוצ ריִמ ןֶעֹוט
 ןעֶלְמיִה עלא ןוא לעֶמיִה יִד טְכאַמעֶג טְסאָה ּוד ןיילַא טאָנ טְכיִּב רך חפש
 סאְוְו ץֶלֶא גּוא דֶרָע יד ןעֶטְפאַׁשְרעֶה עלא טיִמ נוא לעֶמיִה ךעֶרעֶּביִא סאוָו
 עֶלַא טְסְרעֶנ רעד ןד גוא זיִא ייֵז ןיא םאוָו נא םיִמָי עֶלַא זיא רֶהיֵא ףיוא
 .ןעֶקּוּב ריד ּוצ ְךיִז ןֲעּוט לעֶמיִה ןופ םיִבֲאְלַמ עֶלַא נוא ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב
 ּןעֶּביִלְקעֶנְסיױא טְסאָה ּוד םאָד טאָג רעקראטש רעְד טֶסיִּב גר אה הע

 רעזנוא 9 4 8 (ט"ע רוזחט)
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 יתחה ינֲעַנּכַה ץֶרָא תֶא תֶתָל 'תיִרְּבַה ּומַע תֹורָכְו
 .וערזל תַתָל יִׁשָגְרִנַהְו יֵסּוביַהְו ִזיִרְפ פהי ירומאה

 ינע תֶא ארתו : ;הֵתֶא קירצ יִּכ ףירבד תֶא םקתו
 ןֵתְּתַו :ףוס םִילַע ָתְעַמָׁש םֶתָקֲעַז תֶאְו ,םיִרצְמְּב וניתובא
 ,וצרא םע לֶכְבּו ויָדָבֲע לֶכְבּו העְרַפְּב םיתפומו תותוא
 : הזה םויהְּכ םש ל שעתו | םֶהיֵלֲע ּודיִזַח יִּכ ָתֶעַרָי יִּכ
 תֶאְו ,! הָׁשּבִיַּב םִיַה ףֹותְב ורבעיו םהינפל ָּתְעַקְּב םִיַהְו

 ;םיִזַע םִיַמּב בָא ומְּכ תולוצמב ְתְבַלְׁשִה פהיפְור

 .םיִרְצְמ דַיִמ לֵאָרְׂשִי תֶא אּוהה םויּב יי עשוינ
 ט"ע שוריפ רסומ ילשמ

 טְסאָה נּוא םֶרָבִא רעֶמאָּפ | רעְזְנְוא | ישָב רעקָלעֶפ עַלֹא םְראָטעֶד ןעֶלעוֶו , ןעֶמּוק
 ןופ רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ןעֶגיוצעֶגְוא םֶהיֵא = לאמר לח הישה שו לנקמה הפ טו
 יעְנ טְסאָה ּוד נוא ןעֶביוא-ךעֶלאק הָניִבְש ןייג ןּוא , ןעֶדּוי יִד שי ןְייֵרְפ ראָנ ףיוא
 !םֶהָרְבַא ןעֶמאַנ ןייַז ןעפגר טְכאַמ 7 טְשיוּוצ ראָנ םעֶנייֵק ייב ןעהּור םיִנ טעוֶע

 4 ש : :ןֵמָא ,ּוניְִּב הֶרַהְמּ ,ןעֶדּי
 ןעֶנּופעֶג טְסאָה גד גוא ובָבְל תֶא ָתאֶצָמּו

 ;גְנּוּביױולְג טיִמ ריִד ראפ ץֶראַה ןייז
 עֶנייַז ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ ןעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ םֶהיֵא טיִמ טְסאָה נּוא יא תֹורָבְו

 נוא יִזיִרְּפ גוא יָרֹומֲא גּוא יִּתִח נּוא יִנֲעַנְּכ ןופ דנאל םאָד רעֶדְניִק
 טְסיִּב וד ןעֶד רייֵר עֶנייַד ןעוֶועֶג םִייַקְמ טְסאָה ּוד גּוא ִשָגְרִ נוא יֵסּובְי
 עֶרעֶזְנּוא םאוָו ןייפ יִד ןהעֶזעֶג טְמאָה ּוד גּוא אמ ,טאָג רעֶטְכעֶריִג ןייא
 םִי םעֶד ייַּב םאוָו ייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז וא םִיַרְצִמ ןיִא טאַהעֶג 'ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלֶע
 רעֶדנּואוו נוא םיִניִכייֵצ ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה ּוד נּוא ופי ,טְרעֶהעֶנ ּוטְסאָה ףּוס
 ןופ קְלאַּפ ןייַז רֶהאָג ףיוא נוא טְכעֶנְק עֶנייַז עֶלַא ףיוא נּוא תֹעְרַּפ ףיוא
 טניליונמומענ ייז ףיוא ןעֶּבאָה םִיָרְצִמ יִד זַא טְסייוֵו וד םּוראוָו דאל ןייַז
 ףיר ןעק ןעֶמ יונ ןעֶמאָנ ןעֶמיֹורְג ןייֵא טְכאַמעֶג ריִד טְסאָה וד נוא
 ייֵז נּוא ייֵז ראפ ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג םִי םעֶד טְמאָה וד גּוא פ] גאָט "עניני
 רעֶנאַיְכאָנ עֶרֶעייֵז נוא שעְנעקירמ רעֶד ןיִא םִי םעֶד ןעֶגְנאַנעֶג ךרּוד ןעֶנעֶצ
 ןיִא ייֵטְׁש ןייא יו םִי ןופ ׁשעֶנעֶפיִמ ןיִא ןעֶּפְראוָועֶג ןיירַא ּוד טסאַה

 ;םִי ןופ רעֶמאוַו ןעקךאטש
 לֵאְרְׂשִי יד גאָט ןעגיִּבְלעֶו םעֶר ןיִא ןעֶפְלאָהעֶג םאָה טאָג נא ל עַׁשֹויַע

 ' ןופ 10 ז ("ע רוזחמ)
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 תפש לע תמ םירצמ תא

 רֶׁשֲא הָלֹודְנַה ריה תא לֵאָרְׂשִי א

 לֵאָרְׂשִי א
 אריו :

 אָרִיַו
 ביה

 107 יי

 ּוניֵמֲאַו , יו | תֶא םִעַה ּואְרייַו ז םִָרְצִמְּב 0  הָשַע
 גורְבַע הָׁשֹמְבּו יב

 ייל תאזה הרישה תֶא לֵאָרְׂשִי ינבו השמ רישי א
 ובכורו םּוס הֶאָנ הֹאָו ִּכ יול הרש : רמאל ורָמאיו

 יל הז .העושיל יל יהיו הי תרז יזע :םיב הָמָר

 יֵהלֲא ּוהָוְנַאְו

 ט"ע שוריפ

 גּוא םִיַרְצִמ יִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןופ

 יד ןְהעֶזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יד
 ןופ ןעֶטְראַּב םעֶד ףיוא טיוט םִיַרְצִמ

 ןעֶּבאָה לֵאְרְׂשִי יד נא לטל אדיג ,םָי
 מאג סאוָו הָרּובְנ עֶסיֹורְג יד ןְהעֶנעֶג

 ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ ייד ןיִא ןּוהְמעֶג טאָה

 ןעֶטְכְראַפעֶג ךיז לֵאָרְׂשִי | קְלאַפ סאָד

 ןיִא טְּביֹולְגעֶג יז ןעּבאָה טאָג ראפ

 הָׂשֹמ ןופ הֵאּובְנ יר ןיא נוא טאָנ

 ;טְכעֶנְק ןייז

 טאה הֶׂשֹמ זא לאמטסועד ויל ןָא

 טאָה טאָנ םאוָו םַנ םעֶד ןְהעֶזעֶג

 םֶהיָא זיִא לארשי יד ּוצ ןּוהְמעֶג
 רע זַא ץראה ןייז ףיוא ןעֶגְנאַנעֶג ףיוא

 ,הָמָחְלִמ שיא יי | ;ּוהָנָמְמֹורֲאַו יבא

 םיה תריש

 ָךיֶביִבַה טְנאָו ארמג יִד ,'ּוב הָׁשמ ריִׁשָי זָא

 ןעֶדי יִד 'וכ תַוְׁשַה יִכֲאַלְמִמ רָתֹוי לֵארְִי

 ל םיִכָאְלַמ יִד יו רֶהעָמ ת"ישה יב רעֶּביִל ןעֶנעֶג

 .תָריִׁש ןעֶגאָו טיִנ ןעֶראָּט לעֶמיִה ןיא םיִכֲאלַמ יד

 ףיוא ןעֶדּוי יִד הָריִׁש רִעיִרְּפ ןעֶגאָו םָע ןיִּב
 ראפ סאוָו ןְהעֶטְׁשְרעֶפ רימ ןעֶפְראַד ,דֶרֶע ועָד
 ְךעֶנעֶו יו סאוָו ,ןעֶׁשְטְנעֶה ןעֶּבאָה ןעֶבייַלְגַא
 םיִכאָלְמ ּוצ ,ׁשייֵלְפ טיִמ טּולְּב , םֶדְו רָׂשָּב רֶהאָנ
 רעֶּביל ןייַז אַ ןעֶלאָו יי טֵרפְּבּו ,לעֶמיִה 'ןופ
 ריִכְנִא לשמל . זיא ןֶונִע רעֶד ראָנ } םיִכָאְלַמ יו
 עג רָע טאָה ,סאג ןיא ןטְגְנאַגעֶג לְהאָמַא זיא
 2 ןעֶמיֹוקְרעֶפ 'וצ טעֶרְטאַּפַא טְגאָרְמ ןעֶמ ןְהעֶו
 ּטְלְהאָמעֶגְסיֹוא ןעֶועוֶועֶג ןיִא טעֶרְמאַמ םעֶד ףיֹוא
 שעָנ טאָה רֶע ,ןאָרְג םעֶד ףיֹוא טייֵטְׁש הוק א
 , טעֶרְטאַפ םעֶד ראַפ ליוו ןעֶמ לֶהיִפיוִו טְגעֶרְפ
 םעֶד טאָה רע ,לשָגּור גיִצְפּופ טְגאָועֶג ןעֶמ טאָה
 .לעֶבּור גיִצְפּופ (גְלְהאָצעֶּג גּוא , טְפיֹוקעֶג טעֶרְטאַּפ
 ןעֶגעֶו ,טְגְנעֶרְבעֶג םייֵהַא טעֶרְטאַּפ םעֶד טאָה רֶע

 ןעֶּבאָה ייֵז גוא טאָג וצ הָריִׁש עֶגיִואַד יד לֵאָרְׂשִי יִד טיִמ ןעֶגְניִד לאָז
 ףעֶּביִא טְשְרעֶהעֶג טאָה רֶע םּוראוָו טאָנ וצ ןעֶגְניִז רעֶמאָל הָריִׁשָא ,טְגאָזעֶג
 ןיִא ןעֶפְראוָועֶג רָע טאָה רעֶּמייֵר עניי טיִמ רְרעֶּפ םעֶד ,ןעֶמְפאַׁשְרעֶה עֶלַא
 ןיִא םקננ ְךיִז יא טאָנ םאוָו טְסייֵה סאָד טאָג ןופ טייֵקְראַמְׁש םאָד יז ,םִי
 זיא לעני רעֶד ףְליִהַא ּוצ ריִמ ּוצ זיא עֶניִנאָד םאָד יה .םיִטְנוש יד
 ןופ טאָנ רעֶד זיא רֶע טאָג רעֶד םֶהיִא ןעֶנייֵׁשעֶּג לעוֶו ףיא נוא םאָנ ןייַמ
 "ראה ןייֵא יא טאָג = : ,םֶהיֵא ןעֶּביֹוהְרעֶד לעוֶו ךיִא וא ןעֶרעֶטְלֶע עניימ

 ןוא 11 4 (מ"ע רווחמ)
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 ישילְׁש רַחְבִמּו ,םִיַב הֶרָי ֹוליִהְו מ תובָכְרִמ ;ומָש
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 שק "מלב נורה 'חלשת | .ךימק םֹור הת דנא
 ואפק | םיִלְזֹונ דַנ ֹומְכ ּובְצִנ ,םימ ּומרַעָנ ְךיַּפַא ַחּורְבּו
 קָלַחֲא גישא ףֹודָרֲא בוא רַמָא :םִי בֶלֶּב תומוחת
 ;יָי ֹומֵׁשיִרֹּת יִּבְרַח קיִרָא יִׁשְפִנ ֹומֲאָלְמִּת ,ללש
 ;םיִריִדַא םִיַמּב תֶרֶפֹוּעַּכ ּולְלצ ,םָי ֹומְסַּכ ָךחּורְב ָּתַפַׁשָנ

 יות וס ומ ו

 םיה תריש
 םעֶד ןעֶקּוקְנָא ןעֶגְנאַגעֶגּוצ ןגָׁשְטְנעֶמ-ּבּוטְׁש עֶלַא
 ,רעֶניִרעֶּב רעֶד ,רעֶגייֵג טְנעֶנְק רעֶד ,שעֶרְטאַּפ
 טְרעֶהעֶג רֶע טאָה ,ןעֶקוקְנֶא ןעֶגְנַגעֶג ְךיֹוא דיש
 גיִצְפּופ טְסאק טעֶרְטאַּפ רעֶד וא טְגאָו ןעֶמ יו

 ,ןעֶכאַל וצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶעייֵו רֶע טאָה ,לעֶּבּוד
 טְפיֹוֵק ןעֶמ סאד גאָט עֶלַא העָו ְךיִא ,טְגאָו גוא
 סאָוו הוק עֶגיִרעֶּבעֶלַא ,טְשיֹוקְןעֶפ ןעֶמ גּוא
 ,רעֶטּוּפ ,זעמ ,ךעֶליִמ רֶהיִא ןופ טאָה ןעֶּמ
 רעֶד ןּופ ןעֶמ טאָה סאו ,לעָּבּור גיִמייַרְד ראפ
 טאָה ףוסֶלּג ? טיִנ רָהאג ,הוק ץעֶטְלְהאָמעֶגיִסיֹוא

 ןעֶּגעֶגיִג הוק עֶטְלְהאַמעֶגיסיֹוא רעֶד ראפ ראָג ןעֶּמ
 ֶגירעֶבעֶלַא ראַפ יונ . רֶהעֶמ ךאָנ ,רעֶבּור גיִצְּוּ
 ,טְּכעֶנְק םעֶב טְרעֶפְמְנָעיִג ריכְג רעֶד טאָה ,הּוק

 יאָנ ןייז זיִא טאָנ הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא -  ט"ע שוריפ

 הֹעְרַּפ ןּופ ןעֶנעוֶו ְטייַר יד תיכו .ןעֶמ
 ןעֶפְראוַועֶג רֶע טאָה ליה ןייז גוא
 ןּופ עֶטְלייוֵוְרעֶדְסיוא יִד נוא םִי ןיִא
 יעָג ןעֶקְנּוזְרעֶפ ןעֶנעֶז עֶמְצְלֶע עֶגייַ
 יִּפא יד תֹוטּוהְּת .ףוס םי ןיִא ןעֶראוַו

 רעֶד ןיִא טְרעֶדיִנעֶג ןעֶּבאַה ייֵז ויל .םִָרְצִמ יד טְקעֶרעֶּג ןעֶּגאָה ןעֶטְנּורְ
 .ןייַטְׁש ןייא יוִו יֹוזַא ׁשעֶנעֶפיִט

 ףיז טוט טאָג דנאה עֶטְכעֶר ןייַד ופי

 יּוצ טּוהְמ עֶג ִּבְלעֶז יד טאָג דְנאַה עָטְכעֶר ןייד .טְפאַרְק טיִמ ןעֶקְראַטְׁש

 ןעֶריִפ וצ וטסּומ טְפאַׁשְרעֶה לְהיִפ ןייד םיִמ נּוא בֹורְגּ רני םעְר ןעֶכעֶרְּב

 יה יוזא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ יז טּוהמ ןעֶראָצְמּורְג ןייד ,דנייפ עֶגיִרְנֶעייֵמְׁש עֶנייֵד
 רעֶסאוַו יִר ןעֶנעֶז רעֶכעֶל זאָנ עֶנייֵד ןּופ טְניוִו םעֶד םיִמ גּוא םּויְּו ,יֹורְמׁש
 יִד רֶעיֹומ ַא יונ ױזַא ןייֵמְׁש ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז יז יי ,ןעֶפיֹוה ןעֶראוָועֶג
 םעֶד ןיִא ןעֶטְנּורְנִּפֶא יד טְרעוֶויִלְנְרעֶפ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז רעֶסאוַו עֶגיִדְנעֶגיִר
 לעוֶו ְךיִא לידע ,טְנאָזעֶג טאָה הַעְרַּפ בַײא 19 ,םִי םעֶד ןּופ טייֵקְראַטְׁש
 יִד ייַּב לעוֶו ְךיִא םאוָו ביוריקאז םעֶד ןעֶכייֵרְג ייֵז לעוֶו ְךיִא ְךעֶנאַיְכאַנ ייֵז
 סֶע טְכעֶנְק עֶנייֵט םיִמ ןעֶלייֵט ּוצ ְךיִמ יא .לעוֶו ןעֶמעֶג קעוֶוַא לֹאָרְׂשִי
 ןעֶהיִצְסיֹוא לעוֶו ְךיִא יִּנופ ?ייא ,ןעֶליוִו ןיימ ייֵז ןופ ןעֶרעוֶו טְלּוּפְרעֶד טעו]
 טאָג ּוד רֶעְּבִא ל ,דנאַה ןוימ ייֵז ןעֶמיִרָא ראפ טעוֶו סֶע ד ְךעוֶוְׁש ןיימ
 .ייז גל .םי רעֶד ייֵז טְקעֶרעֶג וצ טאָה םניוִו ןייד טיִמ טֶעַיוְועֶג טְסאָה

 .ןעֶרעֶסאַנ עקראמש ןיִא ייֵלְּב יונ יוז ןעֶקְנּוזעֶג ןייא ןעֶראוועֶג ןעֶנעֶז
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 ארונ ,ׁשֶדֹוקַּב רֶרֶאָנ הָנֹומָּכ יִמ .יי םיִלֵאָּב הָכּומְכ יִמ
 ְתיִחַנ :ץֶרֶא ּומֲעָלְבִּת ניי ָתיִמְנ :אָלַּפ השוע תולהת
 :ְךֶׁשְרִק הִוְנ לֶא ךוֶעָב ָתְלִחַנ ָתְלֶאָנ וז םע ְךֶדְסֵחְב
 ולהבנ זָא ! תֶׁשְלַּפ יֵבְׁשֹוי זחא ליח ,ןוזגרי םימע ּועְמִׁש
 יבשוי לכ ּונֹומָנ ,דַער ֹומֵזֲחאי בָאומ יִליִא ,םֹודָא יפולא
 ומרי ּךֵעֹורְז לֹודְנִּב ,דַחַפְו הָתְמיֵא םֶהיֵלֲע לופת : ןַעָנְכ
 ;ָתיִנֹק וז םַע רֹובֲעַי דע ַי ךְמַע רובעי דע ,ןָכאַּכ
 ּתְלַעַּפ ְךֶּתְבִׁשְל ןֹוכָמ ךתלחנ רהְּב ֹומֲעָּטִתְו ֹומָאיִבְּת

 ט"ע שוריפ
 ּוד ןיִא םאָנ רד יונ ידזַא זיִא רֶהעֹוָו *

 טְסיִּמ וי יו ױזַא זיִא רֶהעוֶו עֶקְראַטְׁש
 א .אָרֹ ,טייֵקְניִלייֵה טיִמ םקְראַטְשעֶג

 ,ּביול ןייד ןעֶנאָז לאָז ןעֶמ גְנּוטְכְראָפ
 עב עֶביִלְרעֶדנּואו םּוהמ רֶע ! הָׂשֹוע

 עֶטְכעֶר ןייד טְגייַנעֶג טְסאָה וד םיִָ
 ,ייז ןעֶגְנּולְׁשעֶג ןייא טאָה דָנאַה

 טרהיפעב טסאה וד 5 מיג דֶרֶע יד ץֶרֶּפ

 טְסאָה ּוד לֵאְָׂשִי יד רמש ןייר םימ

 טייֵקְראַמְׂש ןייד טיִמ טְרָהיִפעֶג ₪

 יד שץ ,גנּונואוו ןעֶניִלייֵה ןייד וצ

 ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ
 ןייַא .ןשֶראַועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד יב
 סאו יד טְּפאַמעֶג ןָא טאָה ׁשיִנְרעֶטיִצ
 ְטְסְנעֶֶד יש .םיתשלפ דנאל ןיא ןענואוו
 עֶראוָועֶג ןעקארשרער ןעְנעְו לאָמ

 א 0 2 הי לא אש

 םיה ריש
 , רעטוּפ ,ועק , ףעקיט םיִג הוק עֶגעֶראָּבעֶגִא סאו
 יזא יו שאת םאָג ,טיִג ץְנּוק ןייק ּויֲא סאָד

 טא ץְנוקַא ,ףֶליֵמ ןעֶּבעֶג לאָו ין ןעֶפאַׁשעֶג

 גיִטְביִר יֹוַא ןייג לאו יו הּוקַא ןעֶלְמאָמוצְפיֹוא

 ןעֶמייט ןופ ,הוק עֶגידעֶּבעֶלַא יה טְלְהאָמיִג

 ,הוק עֶנעֶראָּבעֶגֲא גיא םאָד ןעֶנייֵה ןעֶמ לאו

 ,ןעֶלְהאָצעֶּב .רעיט ןעֶמ ףְראַב ץְנּוק םעֶד ראפ
 יָה לוי ,םיִכָאְלִמ ייַּב ויִא עֶניִּבְלעֶג םאָד
 ןיִא ןיִנעֶנ ייֵנ ,םֶעֶּבְרעֶה ןֶהֶפ ןיִפאַׁשעֶּג ןעֶגעֶג
 עא ,טיִג עֶוָה רָצַי ןייק ןעֶּבאָה ייו ,לעֶמיִה
 ,ת"ישה ןעֶּביֹול יג וא טיב רעֶדְנּואוו ןייק ראָג

 ןּופ ןעֶפאַׁשעֶּב ןיִא סאוָו ׁשְטְנעֶמ רעֶד רעֶּבָא
 ,גְראָו רעֶטְרעֶדְנּוה טיִמ ,עֶדֶה רֶצָי א טיִמ ,דֶרֵע

 ,ןַעֶהּומ םיִכָאְלַמ יִד יונ יֹװַא ףיוא טּוהְמ רֶע ןוא

 פיִמ ת"ישה ןעֶּביול ןּוא הָריִׁש ןעֶנאַו וצ
 ןעֶגאָו םאָד ןעֶגייֵמ לאָו ןעֶה ַחֹּכ ןיִבְלעֶוַא

 רעד טְלְהאָמעֶג רְהאָג ןיִא םֶע ּוליִפֲא ,םיִכָאְלַמ

 רֶהְעָמ ְךאָג ,ת"ישה "יב רעיימ רע יא ץֶנוק
 ןעֶגעֶו ייג ןוא ,םיִכָאְלַמ יִּנ ןופ הָריִׁש 91 6

 עָבָעַיִג ןעֶרעֶה גיִּבייֵא לאו ת"ושה וא טְרעֶו

 +ןֵמָא ,ןעֶטּוג סעֶלַא וצ הּולָפּמ

 ןייֵא ייֵז טְּפאַהעֶג ןָא טאָה בָאומ ןופ ןעֶראַה יד גוא םֹורָא ןופ ןעֶדאַה יד
 םָע לופמ .ןַעַנְּכ ןופ רעֶגיואװ עלא ןעֶגְנאַג רצ ןעֶנעֶו ייֵז ייפ .ׁשעֶגְרעֶמיִצ

 .ְראַמְׁש עֶסיֹורְג ןייד ףֶרּוד ןעֶטְסְגִנַא גוא םֶכְראָפ ןייֵט ייֵז ףיוא ןעֶלאַפ לאָז
 ,ןייֵמְׁש ןייא יו יוזַא ןעיירנש ₪ ןעֶלאַו טייק

 ,קְלאַּפ ןייד ןעְרְהאָפ
 ןייֵא ׁשְטְנעָמ ןייא יב

 רעֶּביִא טעו : ןיּב ר

 טְּביִלעֶג ויִא סֶע יונ יוזא טְּביִלעֶג וטְסאָה קָלאַּפ םאָד

 , דַלַעְנ לֶהיֵּפ ראפ םאָד טפוק רע סאוו ףא |

 ְראַּב םעֶד ףיוא ייֵז ןעֶצְנאַלְּפ טְסעֶוֶו ּוד א יז ןעֶגְנערְּב טְסעוֶו ןד ימאי
 םאָג גד םאוָו גָנּוציִז ןייר וצ שייֵרְּבעֶג ןָא זיִא םאוָו טרָא םעֶד ברא ןייל

 פאק 18 // (ט"ע ררזחשי
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 :רעו ₪ םלועל ולמי ַײ ;ְךיִדָי ּונָנוכ יִנדַא שְדַקִמ ,ָי
 יִמְלָעְלּ םלֲעְל םיִאק ו היָתּוכְלַמ 0 :דַעְו םֶלֹועְל ומי יי
 בשיו םִיַּב ויָׂשָרְפַבּ ֹּבְכִרְּב הערפ סוס אב יִּכ אימְלַע
 השבי וכלה לֵארְׂשִי ינבו ,םִיה יִמ תֶא םֶהיֵלֲע יו
 ּולָעְו ,םִיֹונַּב 5שומו הָכּולְמַה רול יֵּכ :םיה ָךֹותְּב
 יול הָתיֵהְו , ושַע רח תֶא טופשל ןויצ רַהְּב םיִעיִׁשֹומ
 אּוהַה םויַּב ץֶרָאָה לֵּכ לַע ְךֶלֶמְל י וו הָיְהְ ,הָכּולְמַה

 ;דָחֶא ומשו דָחֶא יי הֶיהִי
 { דָחָא יי  ּוניֵהלֶא יי לֵאָרׂשִי עַמׁש ,רמאל בּותכ ּףתְרותְבו

 ּוניֵהֹלַא יי מש תֶא ךְרֶבֶּת יח לָּכ תַמְׁשִנ
 ר םָמֹורְתּו רֵאָפְּת רֶׂשְּב לָּכ ַהּורְו

 םייח חור
 עֶביִלְמֶע יד ,'וכ ףֶמֶׁש תֶא דֵרֶכִּת ימ לכ תַמְׁשִג

 .ְךעֶפ ּוצ ןיִּבעֶג ריִמ ןיִלעֶוֶו רעֶטְרעֶֶנ
 .םיֹורַא לְהאָמַא ויִא ְךֶלֶמֲא ,לשמא טיט ןְהעֶמְׁש
 רֶהיִפ רֶעייֵז טיִמ ץאלאפ ןייַו ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג
 ייֵז יו ,ןעֶריִצאַּפְׁש ןעֶגְנאַגעֶג ןיִנעֶו ןּוא , םיִרָׂש
 ןעֶמיִמ ןיִא ץאַנְּב ןעֶמיֹורְגַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִנעֶו
 ןיִבאָה גוא ןייֵטְׁש ןעֶּביִלְּבעֶג עֶלַא ןעֶגעֶו טאָטְׁש
 ןוא ,טאָמְׁש יד ןופ טייֵקְנייֵׁש סאָד טְנאַוְטעֶּב

 עֶגייַו טיִמ ןְהאָטעֶגְנָא ןעֶועוֶויִג זיא ףָכָמ רעֶּד
 יִנעֶו םיִרָׂש עֶגיינ עֶלַא גוא ,רעֶדייֵלְק עֶטְסְנעַׁש
 עֶלַא עָרְעייִג טיִמ ךייב רֶעייֵו טְדייֵלְקעֶג ןעֶועוֶנעֶג
 טאָה םָע זַא ןעֶטְנאַליִרְּב גּוא דְלאָג טיִמ ןירעֶדְרָא
 ןעֶשְטְנעֶמ לָהיִפ גּוא .ןעֶגיֹוא יד םְדְנעֶלְּבְראַפ
 טְרעֶדְגיוִויִג ךו ןעֶגאַטְׁשיִג ןעֶנעֶג טאָטְׁש ןּופ
 ְךאָנ גוא ,םיִרָׂש יד ןּופ שייֵקְסיֹורְג םעֶד ףיזא
 ףיוא ,ְךֶלֶמ םעֶד ןּופ טייֵקְפיֹורְג םעֶד ףיוא רְהעָמ
 קְנאוו רעֶדעֶו ףיֹוא גּוא ְךֶלֶמ ןופ טְראוָו רעֶדעֶי
 ןיוש ןְעייֵטְׁש ,ךֶלֶמ ןופ ןְהעֶנ םיִרָׂש יד סאָּט
 .ְךעֶטיִצ גגא טְבְראַפ םיֹורְג טיִמ ְךֶלֶמ ןיִּבעֶג עֶלַא

5555 = 

 טיע שוריפ
 טייֵקְניִליֵה סאָד טְקְרעוֶועֶג טְסאָה
 ןַהָא ןעֶּבאָה רֶנעֶה עֶנייַד סאוָו טאָג
 .יִּביֵא ןעֶניִניִק טעו מאני .טייֵרְּבעֶג
 דְרעֶפ יִד ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶע זַא ל
 גּוא ןענָאוןיטייר ןייז טיִמ העְרַּפ ןופ
 ּמאָנ טאָה םִי ןיִא רעָמייִב עֶנייַז םיִמ
 רעֶסאוַו יִד טְרעֶקעֶג רעֶדיוִו ייֵז ףיוא
 ֵאְרְׂשִי ןופ רעֶדניִק יד נּוא םִי ןּופ
 ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶקּורְמ ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז
 ָניִניִק יִד זיִא טאָנ ּוצ ןעֶד י .םִי םעֶד
 ןעֶנעֶטְלעוֶועֶג טּוהמ רֶע גוא ְךייַר
 ןיִלעוֶו סע נוא יל ,תומוא עֶלַא רעֶּביִא
 םעְר ףױא םיִרעֶפְלעֶה ןייֵנ ףיוא
 ןופ גְראַּב םעֶד ןיִמָפְׁשִמ ּוצ ןויִצ ְראַּב

 ןייא ןייַז טעוֶו טאָנ גוא חשו .ךייִרְגיִניק יד טאָנ ּוצ ןייז טעוֶו סֶע גוא וָשָע
 ּמאָנ ןייֵא ןייַז רֶע "טעו טייצ רעֶד ןיִא טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא למ

 טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא
 ְןעֶּפאָנ ןייד ןעָּביול טּוהמ 'טָּבַעְל סאוָו ןעֶביִלְטיִא ןּופ הָמָׁשָנ יִד יז תַמָׂשג

 ממּומ שענעפעשעב עֶלַא ןּופ םּומא רעֶד נוא סירו ,טאָג רעֶזְנּוא טאָנ
 ןֶענִיׂשֶעּב 14 ָק א  (ט"ע ווזחפ)
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 לא התא םָלֹועָה דעְו םֶלֹועָה ןִמ ,דיִמִּת ּונָּכְלמ
 הָרֹוּפ :עישומו לַאונ ְךֶלֶמ ּונָל ןיא ְךיֶרָעְלַּבִמּ
 קרַרַצ תַע לָכְּב םבמרְמּו סנרפמו ליִצַמּו
 :קרָּתֶא אלהי ְךֶלֶמ - ןיא ,.הדקוצו
 לכ הולא ,םינורחַאהו םינושארה יַהלֲא

 ברב ללהמה ,תודלות לֵב ןודָא ,תֹויִרַּב

 ויָתֹויְרְבּו דָסֶח ְּב ומלוע גהנמה ; תֹוחָּבְׁשִּתֲה

 ררועמה ,ןשיי אלו םּונָי אל יי ,םיִמֲחַרְּב
 ַחיִׁשַמַהְו , םביִמָדְרְנ ץיקמהו |, םבינש]

 םייח חור ט"ע שוריפ

 ןייַד ןעֶּביֹוהְרעֶד טּוהְט גּוא ןעֶנִייִׁשעֶּב

 ,געֶּבייֵא ְךֶלֶמ רעֶזְנּוא ׁשעֶנעֶכעֶדעֶג
 ּוטְסיִּב געֶּבייֵא ןיִּב ןעֶּבייֵא ןּופ ןמ
 ןייה ריִמ ןעָּבאַה ריִד רעֶדְנּוז נוא טאָג
 רעֶד הָנּפ ,רעֶּפְלעֶה נוא .בעֶוייֵלְרעֶד
 נוא ליִצָמ זיִא 'נוא םיוא טייל אָד
 עֶלַא ךיז טְמעֶראַּבְרעֶד וא טְייֵפְׂש

 הֶרצ ןייא טמּוק זנּוא ףיוא ןעוו םייצ
 4 ריד ּוצ רֶהאָנ ןעֶפאָה ריִמ גּוא

 יז .טְבעֶנְמ'

 ןעֶגאַטְׁשעֶג יֹװַא ויִא ְךֶלֶמ רעֶד יונ גוא ,שינ
 ְךיִז םאָה גּוא רעֶלְטעֶּב רעֶמיִרָא ₪ ןעֶמּוקעֶג ויא
 םֶהיִא גצ טְנאָו גנא ךֶלֶמ םעֶד ראַפ ןעֶגיֹוּגעֶגְנייַא
 וייַּב םיִרָׂש עֶלַא ןעֶגעֶג .טְכעֶגְק ןייב ןיֵּב ְךיִא
 טְגאָויִג ןיִּבאָה גוא ,רעֶלְטעֶּב םעֶד ףיֹוא ןיִראויִג
 רעֶננּוא ןיינ ּוצ טְרעוֶו שיִנ טְויִּב יִד םֶהיֵא ּוצ

 טְסיִּב גד ןיִגאָו ּוטְסְנעֶק יֹווַא
 טְלאוָויִג םֶהיֵא ןיִּבאָה גוא ,ךֶלֶמ ןופ טְכעֶנְקא
 ןאַמירָא רעֶד טאָה ,ךֶלֶמ ןּופ .ןיִביַלְפ קא
 = ןּופ ןיִּבייַרְמ קעוֶוַא טיִנ ךיִמ טְגעֶק רֶחיִא טְגאָניִג
 םּוצ טְכעֶנק רעֶגיִרֶּגיִגֲא ןיִּב ךיא ןעֶד ,ֶלֶמ
 םעֶד ייַּב ןיִוְהאוָויִג ןיִראֶּביִג ןיִּב ףיא ןעֶב ,דֶקֵמ

 עֶיִעֶלעֶפ ליג טטעס מ רט ,ףייה ל דא טְסיִּב וד יסלא ,ןעֶפְלעֶה זנּוא םֶסְלאז ני ב ליונ שטנעמ א זַא ,ףיֹוה ןיא 3
 עלא ןופ טאָג רעֶד עֶטְצעֶל יִד ןופ גּוא תורוד עָטֶשֶרֶע יִד ןּופ טאָג רעֶד
 טְּביולעֶג טְרעוֶו אָד רעֶד עֶנעֶראָּבעֶג עֶלַא ןופ רעֶה רעֶד ׁשעֶנעֶּפעֶׁשעֶּב
 .עֶׁשעֶּב עֶנייֵז וא דָמֶח טיִמ טְלעוֶו ןייז טֶרְהיֵפ אָד רעֶד ּביול להיפ טיִמ
 טפאלש נוא םינ טְלעֶמיִרְד טאָג םּונָי אל ,טייֵקְמיִראַּב רעֶד םימ ׁשעֶנעֶפ
 יד טְקעוֶוְרעֶד אָד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ףױא ַחיִנְׁשַמ ֹויִא רֶע רֶהאָנ םיִנ
 אָד רעֶד גּוא .ןעֶלְמעֶר סאוָו יִד גיִדְנעֶכאוַו טְכאַמ רֶע וא עֶגיִדְנעֶפ אֵלְׁש
 רע נוא עֶנעֶגְנאַפעֶג יד ףיוא טְניִּב רֶע גוא עָמּוטְׁש יד ןעדייר טֶבאַמ
 גצ עֶנעֶגיֹוּבעֶגְנייַא יר ףיוא טְכיִר רֶע וא עֶגיִדְנעֶלאַפ יִד רעֶטְנּוא טָנְרעֶל

 ףוד 15 ָצ א (ט"ע רוזחט)
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 תירחש תלפת 112

 ,םיִלָפֹונ ְךָכֹוסִהְו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמַהְו ,םיִמְלֶא
 .םידומ ונחנא ְּךֶרֵבְל ףל ,םיִפּופּב ףקוזהו
 וננושלו ,םֵֵיַּב קרריש אָלִמ וניִפ ולא

 יבחרַמּב חַבָׁש ניֵתֹותַפִׂשְו , ןיִלנ ןֹומֲהַּכ הָנְר

 ,חריכו ׁשֶמְׁשַּב תוריאמ ּוניִניִעו .עיקר

 תולק ּונילגרו ,םיִמָש ירָׁשֹנְּכ תושּורפ ּוניִרָי
 ףךל תודוהל םיקיפסמ ּונָחַנַא ןיא ,תוליִאְּב
 תֶא ְךֵרְבְלּו ,ּוניִתובָא יהלאו ּוניֵהֹלֲא יי
 יִפְלַא ףֶלֶא ףֶלָאָמ תרחא לע ,ףמש
 תובוטה  ,םיִמָעַּפ תובְבְר יִּבְרו םביפלא
 םִיַרְצִמִמ | .ּונָמַעְו ּוניֵתֹובֲא םִע ָתיִׂשָעֶׁש
 ,ּונָתיִדְּפ םיִרָבֲע תיֵּבִמּו ,ּוניֵהֹלֲא יי ּונָּתְלַאְנ

 םייח הור
 ְךֶלֶמ םעֶד ףיֹוא לשמנ םעֶד ןְהעֶו וִע ןעק
 ְךֶלֶמ רעֶד ויִא רֶע סאוָו ,ה"בקה םיִכָלְמַה יֵכְלַמ
 עֶגייַז טְכעֶנְק יד גּוא ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ
 יִד גּוא ןִנּו יִד ויִא םאָד ,ןֶהֵעָו ריִמ סאוָו

 עֶגאוְליִמ יד גוא ,ןיִרעֶטְׁש עָלַא גוא הֶנָבָל
 ןְהעֶו ריִמ סאוָו ׁשֶדֹוקַח תֹויַח םיִפָרָׂש םיִכָאְלִמ
 טכיילַעָּב רעֶדְנּוועֶּב רעֶרעֶו סאָו ,טיִנ ראָג ייִד

 יד ןּופ טְנאָו ארמנ יד ןּוא ,ןעֶטְלעוֶו עֶצְנאַג
 ךייט רעֶגידְרעיֶיַפַא טְרעוֶו תוימ יד ןּופ םייֵוְוְׁש

 ט"ע שוריפ
 ןעוֶו יא .ריִמ ןעֶקְנאַד ןיילא טאָג ריִד
 לֶהיֵּפ טְלאָו ליומ רעֶזנּוא ןליִפָא
 נוא םָ רעֶד יונ גְנאַזעֶג טיִמ ןעוֶועֶג
 טיִמ לּופ ןייַז לאָז ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזנּוא
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ 'טייֵרְּב יִד יוִו ביול

 .ןעֶטְכייל ןעֶלאָז ןעֶגיוא עֶרעֶזנּוא וא
 יָנּוא גּוא הָנָבָל יִד גּוא ןְנּוז יִד יו יױזַא

 ,רָעייַפ ןופ ףייט רעֶד ,ווניִד רַתְנ טְסייֵה רֶע

 טייֵרְפׁשְרעֶפ ןייז ןעֶלאָז דְנעֶה עֶרעֶז 00

 ןייז לאָז םיִּפ עֶרעֶזְנּוא גּוא לעֶמיִה ןעֶרעֶטְנּוא ןְהיֵלְּפ סאוָו ןעֶרעֶלְרָא יִד יו

 ןעביול וצ ןייז קיִּפְסַמ טְנאַקעֶג טיִנ ריִמ ןעֶטְלאוַו ןיֵא .ןעֶדְניִא יִד יונ גְניִרְג

 ןעֶּביױל וצ נוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג נוא טאָג רעֶזְנּוא טאָג ףיד

 נוא םֶנעֶזיומ לֶהאָמ טְנעֶזיומ גוא םֶ ןעֶזיומ "ןּופ םעֶנייֵא ףיוא ןעֶמאַנ ןייד

 ןאַטיִנ טְסאָה גד .סאָוו תובוט יִר ףיוא טְגעֶזיוט ןְהעַצ לֶהאָמ טְנעֶזוט ןְהעֶצ

 םעֶד ןופ נא םירצמ םיוא סיצסס .זנוא םיִמ נוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא טיִמ

 רעֶגְנּוה ןיִא טְזייֵלעֶגְסיֹוא זְנּוא +טְסאָה טְכעֶנְק ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו זיוה

  זטסַאה 16 ? א (ט"ע רוזחמ)
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 בֵרָחַמ ,ּונָּתְלַּכְלִּכ עֶבֶׂשִבּו ,ּונָּתְנַו בֶעָרְּב
 םיִעְר םיִלָחַמו ,ונתטלמ רָבָדִמּו ,ּונתְלַצַה
 ְךיֶמֲחַר ונורזע הָנַה דע .ּונָתיִלְר םיִנָמֲאָנְ
 ײ ּונֵׁשְמִּת לאו ,ְךיֶרָסָה ּונּובְִע אלו
 ,ּונָּב ָּתְנַלְּפָש םיִרָבֵא ןֵּכ לע ,חַצֶנָל ּוניֵהֹלֲא
 רֶׁשֲא ןושלו ,ּוניִפַאְּב ַתְחַפְנָׁש הָמָׁשִנּו ַחּורְו
 ,ורֲאָפיִוּוחְּבַׁשיִוּוכְרְביִ ודֹוי םֶה ןֵה וניִפְּבִּתְמַׂש
 תֶא  ּוכיִלְמַיו ושידקיו = ּוציִרעיו וממוריו
 לָכְו ,הָרֹוי ְּךֶל הָּפ לֶכ יִּכ :ונכלמ .ףמש
 ,עַרְכֶח ךל ְךֶרָּב לֵבְו ,עֵבֶׁשִת ְּךֶל ןושל
 .לָכְו .הרותתשת ךיֶנָפְל .הרָמֹוק לב
 ּורְמַזִי תוילְכּו ברק ק לכ ,ךואריי תֹובְבְלַה
 .ש"-ש" ו."

 9 5252 א 4
 ע"ר," עא

 ט'ע שוריפ
 דְרעוֶוְׁש .ןּופ טְזיֵפְׁשעֶג זְנּוא ּוטְסאָה
 ןופ גּוא טעֶמְריִׁשעֶּב זָנּוא ּוטְסאָה
 ןעֶניִרְטְנַא טְכאַמעֶג זְנּוא ּוטְסאָה דְראָמ
 עֶניִמְּפאַהְראוָו עֶזייֵּב לֶהיִּפ ןופ וא
 ,ןעֶּביֹוהְרעֶד זְנּוא ּוטְסאָה טייֵהְקְנאַרְק
 עֶנייֵד זנוא ןעֶּבאָה רעֶהַא ויִּב יז

 םייח חור
 רע םאָו ׁשְטְנעֶמַא ןעֶמּוק ןעֶמ יֹזַא יונ טְציִא
 ררע ,טיִלּב ןוא ׁשייֵלְפ ,םֶדָו רָשְּבַא ראָג ןיִא
 ןוא ,ה"בקה ןעֶּביֹול ןיִלעוֶו ןּוא , םיִרעְוְו ןּגא
 ְךאָד טֶהְעְו םָע ,ה"בקה ּוצ טְגעֶנְקַא ןיינ ּוצ
 ןייג לאָז רֶע , ה"בקה טְמְהעֶׁשְרעֶּפ רע יונ םיוא
 טיִמ ןיִגעֶג סאוָו טְבעֶגְק עֶבְלעֶוַא ףיֹוא ְךֶלֶמַא
 ןיִגאָו םּורעֶד ,ןעֶואָלְּב ּוצ קעֶװַא טְניִװ םעֶד
 ןיִּבאָה ריִמ סאוָו הָמָשְנ יִד "יַמ לב תמש ריִמ
 ןייד רעֶטְנּוא ןופ ןיִראוָועֶג ןעֶמּונעֶג ְךאָד ןוא יז

 ןעֶזאַלְרעַפ טיִנ זנוא ןעֶּבאָה םיִרָסֲח ויִא הָָשְנ ם'ָךּי רעֶדעֶג ןעֶר הֹוָּכַ אפ 247% ןעֶפְלאָהעֶג טייִקְמעֶראַּבְרעֶר
 ןיִא טְסאָה ּוד םאוָו רעֶריִלְג יִד םּורָד 5 ** .געֶּבייֵא ּוצ טאָנ רעֶזְנּוא טאָג
 ןעֶזאַלְּבעֶג טְסאָה 'וד םאוָו הָמָׁשָנ יד נּוא םּומָא םעֶד נוא טְלייֵמ ןיצ זנּוא
 רעֶזְנּוא ןיא ןּוהְמעֶג טְסאָה ּוד סאוָו גָנּוצ יד נא רעֶכעֶל זאָנ עֶרעֶזְנּוא ןיִא
 .ךעֶד גּוא ןעֶנייֵׁשעֶּג וא ןעֶמיִראַּב גוא ןעֶּביױול נוא ןעקנאד ןֶעּומ ייֵז ליומ
 רעֶזְנּוא ןעֶמאַנ ןייד ןעֶגיִניק ןעֶכאַמ גוא ןעֶגיִלייֵה גוא ןעֶקְראַטְׁש גוא ןעֶּבױה
 סעֶבילְטיִא גוא ןעקנאד ּוצ ריִד רעֶהעֶג ליומ םעֶכיִלְטיִא ןעֶד 5 .גיניק
 וצ רעֶהעֶג איִנָק םעֶכיִלְטיִא גּוא ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ ןעֶמאָנ ןייֵד יב רעֶהעֶג גנו

 רנד 4{ 8 תי א (ם'/ רוחמ)



 תירחש תלפת

 הנרמאת יִתומְצַע לָּכ ,בּותְּבָש רֶבְרַּכ ,ּףֶמְׁשִל
 ןויבְאְּו עו ,ּונְממ קֶזֶחַמ יִנָע ליצמ .ךומְכ ימי
 ,ךָל השי יִמּו ,ְךֶל הָמְדָי יִמ ,ולזוגמ
 ,ארונהְו רובגה לֹודְנַה לאָה ,ּדָל ְךֶרֶעַי ימו
 ּךְחְּבַשנו ףללהנ .ץֶרֶאְו םִימָׁש הנוק ,ןֹויְלֶע לֶא
 ,רּומָאַכ .ףשרק םֵׁש תֶא ְךֵרְבנּו ְךְרָאְפִנּ
 תֶא יַבְרִק לֶכְו ,יי תֶא יִשְפַנ יִבְרָּב ,רֶוְדְל

 :וׁשְרָק םֵׁשי
 רובה .ֵמׁש דֹבְכִּב לודנה ,ּךִֶע תומוצעתב לֵאָה !

 ;ְךיֶתֹואְרֹונְּב אָרֹונַהְו חצְנְל
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 םייח חור
 ןינעָו ,דובכה אֵסּכ םעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ןעֶמּונעֶג
 ןעֶביִלְרעֶוייִק ןיִא ןיִראוָועֶג ןעֶראֶּביִג ךאָד ריִמ
 ּוצ ְךיִד ןייז הָכֹוו ויִמ ןיִנעֶק םּורעֶד ,ףיֹוה
 וא ןוא ,טְכעֶגְק עָעיִב ןיינ ּוצ ןּוא ,ןעֶּביֹול

 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶגיִד םֶהיֵא ןיִלעוֶו ריִמ

 ט"ע שוריפ
 ףְךעֶה עֶלַא גוא ןעקוב גוא ןֶעיִנְק ריד
 ןעֶטְכְראָפ ריד רפ ףיז ןעֶרעֶהעֶג רעֶצ
 :עָג ןעקְנאַרעֶג עֶטְסְגיִנייוִוְניִא יִד גוא
 יוִו יױזַא ןעָמאָנ ןייד וצ ןעֶּביול ןעֶרעֶה

 טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶּפְלאָהעֶג ריִמ ןילעוו ןעצראַג
 .ןעֶּביִרְׁשעֶג קּוסַּפ ןיִא זיִא ףאז יִד .(ח"מאכ) :ןָמָא ,ןעֶטּוגג םעֶלַא

 םאָנ ןְגאָז רעֶנייֵּב עֶנייַמ עֶלַא יַתֹוטְצִע לָּכ

 ןעֶבְלעֶזַא ןּופ ןאַמיִרָא םעֶד ליִצַמ זיִא אָר רעֶד ליצט יי ריִד זיִא רהעו] |

 .ןָלְזַג ןייז ןּופ ןֹויְבֶא םעֶד גּוא יִנָע םעֶד גּוא םֶהיֵא ןּופ קֶראַמְׁש זיִא סאוָו

 ריד ּוצ ְךיִז ןאק רֶהֵעוָו נוא ןעֶביילְנ ריד ּוצ ךיז ןאק רה רעוֶו ְךָל הָמדָי יִמ

 רעֶכיִלְקעֶרְׁש רעֶד נו + רעֶקְראַטְׁש רעֶד נא רעֶטְרעֶּפְכַאעֶנ רעֶד ןעֶצאַׁש

 לעָמיִה ןעֶאַׁשעֶּב טאָה אָד רעֶד טאג רעֶמו ְשְרעֶּביוא רעֶד ייל לא ,טאַנ

 ןייד ןעֶגייֵׁשעְּב נוא ןעֶמיִראַּב ננא ןעֶּביול ןעֶלעוֶו ריִמ ֶלָלִהְנ .דר ןֶע נא

 .טְנאָועֶג טאָה ךְֶמַה דִוָד טייֵמְׁש קּוסַּפ ןיִא יונ יֹוזַא רּומְאָּ .ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייַה

 | ןעביול ןעל לאָז עֶטֶס גיֶנייוַועֶגיִא עֶנ ימ עלא נוא םאָנ ביול שָפָנ ןייס יִשָפַב ו

 ;ןעֶמ אנ ןעֶגי לייֵה ןייז

 גוא טְגיִטְסעֶפעֶּב זיִא טייֵקְראַטְׁש ןייד סאוָו אָ רעֶד טְסיִּב ּוד תֹומּוצַעְַּב יל

 רצ רעֶקְראַטְׁש רעֶד ןעֶמאַנ ןייב ןּופ דו םעֶד ְךְראָד טְרעֶּפְבַאעֶג

 :טייֵקעֶטְכְראָּפ ןייד םיִמ געֶטְכְראַפ גוא געָּבייֵא

 ךלמה 2 8 א | (ט"ע רוזחמק



 1 א רופכ םויל תירחש

 :הֶנָׁשַה שאר גאָט ןעֶטְשְרֶע םעֶר ייַּב יז טְניִפעֶג ,'ךֶלֶמִהָי זיִּב ןעֶנעוֶואַר סאָר

 :אָשְנְו םר אָהְּכ לע בשווי

 ייַב םיִקיִדְצ ּונְנר בּותָכְו .ומש שודקו םורמ .דַע ןכוש
 !הָלִהְת הִואָנ םירשיל

 :םמויתת - יִפְּב

  ְךֵרָּבְתִּת םיִקיִדָצ יִרְבִדְכִ
 :שֶרָקְתִּ = ןֹוׁשְלִב
 ללהִּת םישודס בֶרָקְב

 שבד ףוצ ט"ע שוריפ
 , . לכ לול א ₪ 2 ןייֵא ףיוא יז א רעֶד אּוה ל טי ,םיחה רצל פאט האפ |10 רב 1 ל רעֶד יי לב

 2 4 לא יא ןענאַפעֶ עני ; להימש ןעֶנעֶּביֹוהְרעֶר ַא גוא ןעֶבוה
 ,ייו ןופ ןיינ ליִצְמ טְנאָקעֶג טיִנ ְךִו טאָה ,גיִּבייֵא 'וצ טְהּור אָד רעֶד דע ןכוש

 ףרוד טְרְהיִפעֶג ךְרּוד םֶהיֵא יי ןעֶּבאָה לְהאָמא

 ,טְניֹואו גיִניֵמ רעֶד יונ ,טְדאָטְׁשי ץְנעֶריועֶר א נוא ןעֶּביֹוהְרעֶד זיא ןעֶמאָנ ןייז

 ןִבעֶג ןיִא רֶע וַא עג - ו שי ןעֶּביִרְשעֶג טייֵטְש רעֶריוִו נגא ,גיִלייֵה

 קג על ר ניי ג 8  ןעֶנעוֶו ןופ נז םיקידצ רֶחיֵא מ
 עֶניִטְראַפְטְכעֶר יִד ּוצ ,ףָליִה םיִטאָנ
 ףרוד יִפָּג ,ץזיִא טאָנ םאוו ןֶעייֵטְׁשְרעֶפ יז םּוראוָו ,ןעֶּביֹול ןעֶלאָז ייז זַא ןייש זיִא

 יד ךרּוד נוא רב ,טְּבייַהְרעֶר ּוטְסְרעוֶו עֶגיִטְראַפְטְכעֶר יד ןופ ליומ םעֶד

 יד ןופ גְנּוצ רעֶד ףרוד נא ןֹוׁשְלִבּו . טְמּורעֶג ּוטְסְרעוֶו םיקירצ יִד ןופ דייֵר

 ור טְסְרעוֶו עֶגיִלייֵה יד ןעֶשיוִוְב נא בֵרקִבּו , טְניִלייֵהעֶג וה טְסְרעוֶו םיִריִסֲח

 ;טְּביולעֶג = |
 תולהקטבו : 1 1 א (ט"ע רווחמ)



 רופכ םויל תירחש .

 רֵאַּפְתִי הָנְרְּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב ךמַע תובְבְר תֹולֲהְקַמְבּ
 תַבֹוח ןָּכֶׁש ;רֹודָו רוד לֵכְּב ּונָּכְלַמ ְּךְמִׁש = =

 תֹודֹוהָל ,ֹוניֵתֹובֲאיִהְלאַו ּוניֵהֹלֶא יי ְךיִנָפְל .םיִרּוצְיַה לכ
 הלעל | ְךֶרֶבֶל רֵדֵהְל םַמֹורְל ראְפְל ַחֵּבַׁשְל לֶלֵהָל
 ישי ןֶּב דוְר תֹוחָּבְׁשִתְו תוריש יֵרְבִד לָּכ לע ,סָלקְלּו

 ;ךֶחיִׁשְמ ְךֶדְבַע |

 ְךֶלֶמַה לֵאָה ּונָּכְלִמ רֵעָל ךֶמָש חַּבִּתְׁשִי
 ל יִּכ .ץֶרֶאָבּוםִיַמְׁשַּבשודְקַהְולֹודְנַה

 הֶחָבְׁשּו ריש :ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניֵהְלֲא יי הָאְנ
 הָרּובְנּו הָלּודְנ חצנ .הָלָשִמִמּו זוע הָרְמְזְו ללה
 תֹוכָרְּב :תּוכְלַמּו הָשְרְק תָרָאפִתְו הָלֵהְּת

 ו ומ ות

 שבד ףוצ
 ידי יוו .דְנעֶה םיִרעֶּביֹור יד ןופ םיֹורַא ְךיִמ

 םוצ טֶּפּור רֶע וַא םֶרעֶה רעֶד ןעֶּבאָה םיִרעֶּביֹוו = =

 ןעֶראָוויִג ןעֶּפאָלְטְנַא ייג ןעֶנעֶג , ףֶליִה ףיֹוא ךֶלֶמ
 ,זיִא לשמנ רעֶד .ייִרָּפ ןעֶּביִלְּבעֶג ןיִא רֶע גוא
 יעָב גּגא טְראַנְרעֶפ רימ ןעֶגעֶג רֶהֶא ץְנאַגַא
 ןעֶד ,עָרְה ראי ןופ דנא רעֶד ןיא .ןעֶגְנאַפ
 ווא דעָה רֶע סאו םֶטְנעֶלְׁש םעֶכַא ןֶעּוהְמ ריֵמ
 ןעוֶו רעֶּבָא ,ןֶא
 יִּתְּב יד ןיא ןעֶריִּפְש רעֶד ריִמ גוא ,רּוּכִּכ
 ףיג טְוייַועֶּב ת"ישה ףֶלֶמ רעֶד סאָד םיִׁשָרְדֶּמ

 + ,ןעֶנייִׁשעֶּב ּוצ , ןעֶּביױול ְןיִז תֹודֹוהְּר

 רֶהֵעָמ ְךאָנ יז .ןעֶמיִרעַּב

 'םֹוי נגא הנשה שאר טְמּוק סֶע

 ט"ע שוריפ

 .ְמאַזְנייא ןֶׁש יוֵוְצ נּוא תֹובגד תולהקמְבּו
 ןייד דְנעֶזיומ לְהיֵפ גָנּול

 -ָנּוא ןעֶמאַנ ןייד 'טְרעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
 ןיִא טְּבולעֶג טְלעוֶו רעד ןּופ "ניס רעֶז
 זיא סאָד ןעֶד א ,רוד ביל
 שיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןּופ טייֵקְניִרְלּוׁש יד
 רעֶזְנּוא טאָנ ריִד ראפ ןעקנאד ןצ
 .ןְרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג נוא םאָנ

 ּוצ נוא , ןעֶּביול ךיוה ּוצ , .ןעֶכייֵהְרעֶד ו
 ןייֵד ןּופ ביל גוא גְנאַזעֶג יִד ןּופ דייֵר : ןַא

 - :יֵׁשֵי ןּופ ןְהּוז רעֶד ְךֶלֶמַה דִוָד טְכעֶנְק ןעֶטְּבְלאַזעֶג
 ןעֶמאַנ רעֶגיִלייֵה ןייד גיִּבייֵא ףיוא טְּביולעֶג ןעֶרעוֶו לאָז סֶע מש חַּבַּתְׁשִי

 :ףיוא טאָנ רעֶניִלייֵה רעד נוא םאָנ רעֶקְראַטְׁש ּוד ךֶלֶמ רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא טאָג ןייֵׁש זיִא ריד וצ לייוַו רז יל ,דֶרֶע רעֶד ףיוא נּוא לעֶמיִה םעֶד
 .גוא ןעֶגְניִ ריד ּוצ ןעֶלאָז ריִמ ןעֶרעֶּטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָנ רעֶד נוא טאָג
 טייֵקְניִטְלעוֶועֶג נוא טייֵקְראַמְׁש זיִא ריִד ּוצ וש ,גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶּביול

 טייקנובְמא | 2 1 א (מ"ע רוותמ)
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 לא ,ַײהָתַא ְךּורָּב :םֶלוע רַעְוהַּתַעַמ תֹואָדֹוהְו
 ןורָא ,תֹואָדֹוהַה לֶא ,תֹוחָּבְׁשִתַּב לֹודְנ ְךֶלֶמ
 לֵא ְךֶלֶמ ,הֶרָמִז יֵריִׁשְּב רֵחֹוּבַה .תֹואְלִפְנַה

 םיִמָלֹועָה יִח
 {"תֹולֲעַמַה ריש, םעֶד אָד ןעֶמ טְגאָז רעֶמְרֶע לייֵַהְט ףיֹוא

 הָנָיְהִּת יָלֹוקְב הָעְמִׁש יָנֹדֲא : יי ףיתאְרְק םיִקֵמֲעַמְמ תולעמה ריש
 יָנרֲא ּהִי רָמְׁשִּת תונוע םִא :יִנּונֲהַּת לֹוקְל תובשק דינא

 יִׁשְפַנ הָתָוק יי יתיוק : אֵרָוִּת ןַעַמָל הָחיִלְסַה ּףֶמֵע יִכ ; דומעי יִמ
 : רֶקֹוּבַל םיִרָמֹוׁש רקובל םירמושמ יָנֹדֲאל יִׁשְפַנ : יִּתְלָהוה ּורָבְרִלְ

 טאר טא" ראי ר,

0 ₪ 

 ט"ע שוריפ

 גּוא טייקסיורג עֶלַא נוא טייֵקְניִּבייֵא

 טייחנוש גוא גְנּומיִרַּב טייֵקְראַטְׁש עֶלַא
 ְךייֵרְניִניִק עלא נוא טייקְניִלייֵה גוא

 גְנּוׁשְטְנעֶּב תֹובָרְּב , םאַג יד וצ זיא |

 רעֶמיִא ןיִּב טְצעֶי ןּופ גְנּוקְנאַד גוא

 גד טְסיִּב טְׁשְנעֶּבעֶג ךּורְּב , ןיבייא נוא

 רעֶסיֹורְג נוא טאָג רעֶקְראַטְׁש ּוד םאָג

 טְּביולעֶג טְסיִּב ּוד סאוָו רעֶׁשְרעֶה

 .ְנעֶמ עֶלַא םאוָו םיִחָבְׁש לְהיִפ טיִמ

 סיב ןר ןודא ,ריִד וצ ןעֶקְנאַד ןעֶש

 שבר ףוצ
 עֶרעֶונּוא ןיִמעֶנ ראפ רָנּוא ןיִרעֶה גצ זנּוא ּוצ

 עֶשיִרּוי סאָד זְנּוא ןיא יו טְקעוֶו רעד , תֹולֵפִּת

 םימ ייְֵׁשעֶג א טוג ןזמ רעֶד גנא ,ץֶראה

 םיִכָלְמַה יכלמ ךֶלֶמ םּוצ יּדְלְמִה א לוק ְךיִלְרעֶמאָי א
 ןּופ ןעוֶועֶטאַר זָננא לאָז רֶע , אּוה ְךּורָּב שודקה

 םיִניִרְטִקִמ יִד יט ,עֶרֶה רֶצֵי םעֶד גֵהְטִקְמ םעֶד
 גּוא ,יינ ןעֶפיֹולְטְנַא ,ייֵרְׁשעֶג םאָד ןיִרעָה רַעָד

 רימ ןיִנעֶו ,דְנעֶה עֶרעֶעיו ןופ פֶא ונוא ןעֶזאַל

 ת"ישה וצ ןּוהְּמ ּוצ הֶבּוׁשְּת דְנאַמׁש ןיא ןיֹוׁש
 ןופ ְךיִנ ףיוא ןיִמעֶנ גנא ,דֶגיִז עֶרעֶוְנּוא ףיוא
 ןעֶכעֶו ,געוֶו םיִמאָג ןיִא ןעֶהעֶג ּוצ ןָא טנייס

 3 ןַמָא , סטּוג טעֶלַא טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ

 טְסאָה ּוד סאוָו יפיגפ ,רעֶדְנּואו עֶנייַד ןעֶלייֵצְרעֶד עֶלַא סאוָו רעֶה רעֶד
 .ְךאַמְׁ ד ןעֶּביול נּוא ןעֶגְניִז ריד ּוצ ןעֶלאָז ייֵז לֵארָׂשִי יד ןעֶּביִלְקעֶגְסיֹוא

 : ניּבייא נוא גיִּבייא טְסְּבעֶל ּוד סאוָו רעֶשְרעֶה רעק
 טאָג יָנדֲא . ןעֶפּורעֶג טאָג ףיד ְךיִא ּבאָה ץראה ןעֶפיִט םעֶד ןּופ תילצמס ריִׁש

 ןופ לוק סאָד ןעֶמעֶגְרעֶפ ןעֶלאָז ןערעי וא עְנייִר ,לוק ןיימ וצ רעֶה

 .טעֶּבעֶג ןיימ
 , ריִד ראפ ןייֵמְׁשייַּב ןעֶנעֶק

 טעו רעו .,תוריִבֲע עֶנייֵמ ןעֶמיִה טְסעוֶו טאָג וד ביוא םָא

 ּוצ לחומ זיא דָנעָה יד ןיִא ריִד ייַּב םּוראַוָו יל

 ןעפאָה טּוהמ בייל ןיימ יִפּוק , ריִד ראפ ןעֶּבאָה ארומ לאָז ןעֶמ יִרְּב ,ןייז
 ןעֶפאָה טּוהְמ בויל ןייַמ יִׁשֹזג , דייר עֶנייֵז ּוצ ןעֶּפאָה ּוהָמ ךיִא נוא ריִד ּוצ
 לאָז םִע זַא ןעֶפאָה טְכאַנייַּב ןעֶּמיִה סאוָו רעֶטיִה יִ יונ רֶהעָמ טאָג ריִד ּוצ
 ער זיִא םאָנ טיִמ םּוראוָו ,םאָנ וצ טְפאָה ןעֶרוי רֶהיִא לם + ןערעוֶו גאָמ

 רמת 8 1 א (ם"ע רווחמ)
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 אּוהְו :תּודָּפ מע הפרה דֶסָחַה יי םִע יִּכ י לֶא לֵאָרְׂשִי לח

 ;ויָתֹונֹוֲע לֹּכִמ לֵאָרְׂשִי תֶא הֶדְפִי
 {הָמֵה םֶלֹועָמ יִּכ ? יֶדְסֲחַנ יו ְךיֶמֲחַר רֹוכְז :רמאל ָּתְרַּבִר רֶׁשֲאַּכ יָנֹדֲא ַחֹּכ אָנ לֵדְנִי ֶּתַעְ
 ,ּהיִתּוכְלַמ ְךיֶלְמַיְו ּהיִתּועְרַכ אָרְב יד אָמְלַעְּב .אָּבַר ּהיֵמָׂש ׁשֵדֵקְתִיְו לֵדַנְתִי

 ּורֵמִאְו בירק ןמְזִבּו אָלְנַעּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבר ייחְבּ ןּוכיֵמֹויבּו ןוכיָיִַּב |
 חַּבִּתׁשִיְו רבי .איֵמְלָע ִמְלֲעְלּ םַלָעְל ַּךֵרָבְמ אָּבַר ּהיִמש אָהָי ,ןֵמָא
 ָךיֶרְּב , אָשְדּוקְר היִמָׁש ל%התיו הָלֵעְתִיְו רָדֵמְתִיְו אֵׂשנְִיַ םָמֹורְתִיְו רַאָּפְִיְו
 ןָדְמֲאַד אָתָמֲחָנְ אָתָחְּבשּוּת אָתָריִׁשְו אָתָבְרַּב לַּכִמ אָלֵעְלּו אָליֵעְל אה

 ;ןֵמָא ורְמֶאְו אָמְלָעּב

 ,ְךֵרֵּבְתִי לֶהְה טְגָז ּוכְרָּב טְגאָז זה רעֶד ןעוֶו
 םַמּורְתִיְו רַאָּפְתִיְו חַּבּתְׁשִיְוְךרָּבְתִי ;ְךֶרֹו במַה יי תֶא ּוכְרֶּב ןוח

 אה ךּורְּ שודקה םיִבָלְמַה למ ךֶרֹבְמַה ָי יי ָךּורַּב ןוחו להק ְךֶלֶמ לש ומש אשנחיו
 ןורתא אּוהְו ןושאר אּוהָׁש ;רֵעָו םֶלֹו 5
 בֵכורָל ולוס םיִחֹלֲא ןיִא ויָרֲעְלַּבִמּ / עו

 ְךּורָּב ';הָלָהתּ הָכָרְּב לַּכ לע םָמֹורְמ ומָׁשֹו ,ויָנָפְל וזְלֶעְו ומש ּהָיְּב תֹובְרֲעְּ
 ; לוע דַעְו הָּתַעַמ ףרובמ ַײ ײ םש יהי .דַעְ םָלֹועְל ןתּוכְלַמ דֹונְּכ םש

 םיִמֲחַר ירעש ּונָל ַחֵתֹוּפַה םֶלעָה ּךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא יי הָּתַא ְךּורָּב
 ףשוח אֵרֹובּו רוא רֵצֹוי : ותָחיִלְסֶל םיִּכַחְמַה יניע ריאמו
 ;לֹּכַה תֶא אָרֹובּו םֹולָׁש הָשוע

 ,יִהָיַו רַמָא לֵפֹואָמ תורוא ,םייָח רֵצֹואְּב םֶלוע רוא

 םייח ץע | ט"ע שוריפ

 יד ,טאָו שודקה רהוז רעֶד ,'וכו םֶלֹוע רוא ְךייַא רֶע טאָה לֶהאָמ להיפ נּוא ,דָסֶח
 ןעֶפאַׁשעֶּב םאָה טאָנ םאו) טְכיִל יא רֶע טעוֶו ,טְוייֵלעֶגְיֹו א ןיוש

 יד ןייַז בָּכַעְמ טיִנ ןעֶלעוֶו תוריִבַע יִד נּוא ּוהְו ,ןעֶזייֵלְסיוא ְךיֹוא טְנייַה
 ; תֹוריֵבֵע עֶרֶעייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶדּוי יד ןעֶזְייִלְסיוא טעוֶו טאָנ םּוראוָו ,הָלּואְנ
 רעֶד , טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ ניִניֵק רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג הָּתַא ךּורָּב

 יד טְכייֵַלְרעֶד נּוא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר ןּופ ןעֶרֶעיוט יד זנוא םֶנעָפְע אָד
 נוא טֶכיֵל טְפאַׁשעֶּב רֶע . גנּוּבעֶגְרעֶפ ןייַז ּוצ ןעֶפאָה ייֵז סאוָו יִד ןופ ןעֶגיוא

 ; םלא טְפאַׁשעֶּב נוא םולָׁש טְכאַמ רֶע .ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ .טְפאַׁשעֶּב

 נוא ןעֶּבעֶל ןופ שיִנעֶטְלעֶהעֶּב- טימ טְלעוֶו רעֶד ןופ טְכיִל םאָד םָלֹע רוא
 ןעֶכאַז עֶלַא יד טְגאָזעֶג טאָה רֶע יט .רעֶטְסְניִּפ רעֶד ןּופ טְכיִל סאָד

 ןעלָאז 4 1 א (מ"ע .רוותפ)
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 םורָמ .שודק םֹויָּב

 ;ּונֵרְצֹוי ּונָל חלְס

 וז םעְל הָליחְמּו רוא .ָתיִרֹוה חָחיִלְס רּוּפִּכ םֹיִּב זָא
 רוׂשָעַּב .הֶדֵע יִאָּטַחַו תֹונוֲעַל דָחְלְסְּב :ָתיִנק

 .הָנָשי יִנֲאַּב םיִאָטָח ּורְבִנ :חיפ ,הָדֲעַוַה תיֵבְּב םיִכּומְס
 .ַחלּוסְו לחומל ןּונָחתְּב ּובְבֹוד :הֶנָש יִמיִּב רֶחֶא םוי ׁשֶנ
 רואה תמה ; ונאמח  .הָלְֵו רוא רֶצֹויְל הָבּוׁשְתִּב יֵקְפֹוד

 ט"ע שוריפ

 ,ןעֶראוָועֶג זיִא םאְד נוא ןייז ןעֶלאָז
 ןעֶפאַׁשעֶּב ייֵז ןעֶנעֶז גאָז ןייז ףךח

 : ןעֶראוָועֶג
 .ְךעֶפ טאָנ ףיר ןעֶטעֶּב ריִמ יֹוגְל חַלֶס

 קְלאַּפ ןעֶגיִלייֵה םעֶד ּוצ ּביִג
 טאָ 'ד מר .נאַמ ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןיִא

 ; גיִלייַה גוא ףיוה טסיִּב ּוד סאוָו
 טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ּונֵּוצ ּונאָטָח

 ּביִגְרעֶפ , ץמוש רעֶזְנּוא ריִד וצ
  ;רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶזְנּוא ונּוא

 לכ מ ראשי

 םייח ץע |

 גיָטְכיִל יזא ןיִועֶוועֶג ןיִא גאָט ןעֶטְׁשִרֶע טעֶד
 טְלעֶו קֶע ןייא ןופ ןְהעֶו טְנעֶקעֶג םאַה ןעֶמ וא
 טאָה טאָג לייונ , טְלעוֶו קָע ןיִרעֶדְנַא םעֶד ויִּב
 שונא ןופ רוד רעֶד ןעֶמּוק טעוֶו סע וא ןְהעֶנעֶג
 טאָה , הָרָו הָדֹובֲע יד ןעֶניִד ןעֶלעוֶו ייֵז סאוָו
 ייבָד יִד 'בנא ',ןעֶטְלאַהעֶּג טייֵקְגיִטְכיִל יד טאָג
 ןעֶטְלאַמעֶּב ןעוֶועֶג זיִא ּוניֵּבַר הָשִמ סאוָו םיִׁשָדֲח
 טאָג טאָה , ןעֶראטעֶג ןעֶריֹוּבעֶג ֹויִא רֶע ןעוֶו
 יד ןופ ,םיִנָּפ ןיינ ןעֶטְכייֵל טְכאַמעֶג םֶהיִא
 ןעֶגְנאַגעֶג ןיִא גגיבר הָׂשמ ןעוֶו גוא , טייֵקְגיִטְביִל
 סאָד םיִא ןּופ ןעֶמּונעֶג וצ טאָג טאָה העְרַּפ רצ
 ייִב ןעוֶועֶג ןיִא הָׁשֹמ ןעו) נוא ,טייֵקְגיִטְכיִל
 יעְג קיִרּוצ טאָג םֶהיֵא טאָה יניס גְראַּב םעֶד

 הֵׂשֲעַמ יִד לֵאֵרְׂשִי יִר ןעוֶנעֶג לֲחֹומ טְסאָה טאָנ ּוד זַא לאָמטְסְנעֶד סייג זא
 ןעֶלעוֶו יז זַא נּוא רּּפְּכ םוי ןייז לאָז גאט רעֶגיִזאָד רעֶד סאָד לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ יטְנעֶרעֶלעֶג גּוא ןֶזיוִועֶג ּומְסאָה ןָא לאַמְטְסְנעֶד ןופ הָחיִלְפ ,יִרָשָּת ןיִא גאָמ ןְהעֶצ ןעוֶועֶג ןיִא םאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו לע םעֶד ןופ

 הָׂשֹמ וצ תוחול עֶרעֶדְנַא יד ןעֶּבעֶנעֶג ּוטְסאָה גאָט םעֶד סאָד ,"רוא. טְסייֵה יז םאוָו הָרֹוּת יִד י* . דְניִז עֶרֶעייֵז ןעֶּבעֶגְרעֶפ ייֵז ּוטְסעוֶו ןוהמ הָבּושּת
 שרוח ןיִא גאָט ןעֶטְנְרעֶּצ םעֶד ןעֶמ טְזאָלְּב םעד רעֶּביִא ל .ָתיִנֲק וז םע, ןעֶפּורעֶגְנָא ןעֶרעוֶו סאוָו לֵאָרְׂשִי יד וצ גְנּוּעֶגְרעֶּפ גוא הי ,ּוניֵּבַר
 ןא ןעָפאלק ייֵז יה ,דָני עֶרֶעייֵז } ייז לָחומ יי ּוטְסעוֶו ןעֶלְהּוש יד ןיִא םֵלַּפְתִמ ןעֶנעֶז יז םאוָו הָלָפִּת רֶעייֵז ךֶרּוד םאָד ףִז ןעֶרעֶביִזְרעֶפ נוא יִרָשִּת
 ,דָניִז יד טיִגְרעֶפ נוא םֶכיִל ןעֶפאַׁשעֶּג טאָה רֶע סאו טאָג גצ הָבּוׁשְּת טיִמ
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 ּוניִניֵע ריִאְתְו ! יִּתְחַלָס רמאתו הָנֲעַּת תַעָה .יִתַחילסְל
 תימת אנ לא הָנְנְׁשִב יֵאְמֹוחְו .עׁשֵּפ לַע רֹובֲעַהְ
 קיִרַצ הֶז ..וניללעמ ַעֹורְּב ונעשרהו ּונְדִז ; הלס .עַׁשָרְּב
 .םיִמָלֹוע ְךֶלֶמ ל ונאטח :ּוניִלָע אָּבַה לַּכ לַע הֵּתַא
 ְךְל חֶלֵסְו בומ ; ונאטח ,םיִמָלכְ אצְנ אלו ָךֶרֹואְּב ונכנח
 .םָמוי 7: הקדצ שבול ךָניעַמְּב ונרהט ,הָקָדְצִה איה
 ונע רּופָכּב רֹוא ונל חַרְוִי .ׁשֵפָנְ ב5 ונכפש הָלְיַלְו

 םייח ץע

 וא , םיִנָּפ ןייו ףיֹוא טייֵקְניִּטְכיִל יד ןעֶּבעֶג

 ןְהעֶג טְנאָקעֶג הָׁשֹמ טאָה טייִקְנִטְכיִל יד ךְרּוד
 גּוא ,ןֶד ויִּב דָעְלַנ ןופ ןעֶּבְראַטְׁש ןיינ ראַפ

 םיִנָּפ םעֶד ףיוא ןעֶקּוק טְנעֶקעֶג טְׁשיִג טאָה ןעֶמ

 םיִנּ םעֶד טְנּומעֶג טאָה רֶע יִּב הָׁשֹמ ןּופ
 יִד , שודקה רהוז רעֶד טְגאָז ְךאָנ , ןטקעד ראַּפ
 טייג טְכאַנ ייַּב הָרֹוּת ןעֶגְרעֶל סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ

 סאוָו טייֵקְגיִטְביִל יד ןּופ טייקְגיִטְכיִל א סיֹורַא
 ,גאָּט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןיִא
 ווא ןעֶגיֹוצעֶג ףיֹורַא טְרעוֶו טייֵקְגיִטְכיִל יִד גּוא

 רֵצֹואָּב םֶלֹוע רזא, ןעֶמ טְנייֵמ סאָד ,םיִנָּפ רֶעייֵז

 טְלעוֶו ןופ טייֵקְגִיִטְביִל עֶטֶׁשְרֶע יד , "םיִיַחַה

 9 ט"ע שוריפ

 ּוטְסְלאָז ןעֶמעֶּב ריִמ םאְוְו םייצ יִד חל

 ןעֶגאָז טְסְלאָז נּוא ןעֶרעֶּפְטְנֶע זָנּוא
 נא ריו , ןְּבעֶגְראַפ דֵניִז יִד ּבאַה יא
 ץֶרעֶזְנּוא ןֶטְכייַלְרעֶד טְסְלאָז וד
 .ְהאַּפ רעֶּביִא טְסְלאָז גּוא ריכטמו .ןעֶניוא
 ןעֶּבאָה ריִמ ּונְדֹג , םיִעָשפ יד ףיוא ןעֶר
 עֶרעֶזְנּוא ךרוד ןוהטעג םטְכעֶלְׁש
 ןעֶּבאָה ריִמ וואט , םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש
 טְכיִּב ּוד סאוָו טאָג ריֵד ּוצ טְגיִדְניִזעֶג

 ףינ ייֵּב ןעֶמְלאַהעֶּב טאג יז טאָה ,גְנּופאַׁשעֶּב
 . ןעֶטְלעוֶו עֶלַא רעֶּביִא ְךֶלֶמ רעֶד

 ןעֶלאָז ריִמ סאָד גְנּוּבעֶגְרעֶפ ןייד ןופ טְכיֵל ןייד םימ ןָא זָנּוא טייֵרְּב ומ

 טְסְּביִנְרעֶּפ גּוא םּוג טְסיִּב ד סאוָו אָנ ּוד בוט .טְמעֶשְרעֶפ ןייִנְפיורַא טיִנ

 ןייד טיִמ זְנּוא גיִנייֵרו ּונֲחמ ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג סאָד ויִא ריִד ּוצ תֹוריֵבֲע יִד

 נא גאָט פסי . הקדצ טיִמ רייק טְסיִּב ּוד םאוָו טאָג ּוד ןעֶניִרְּב לאונק

 ּוצ לאָז םּורעֶד חוט , בייל רעֶזְנּוא נּוא ץֶראַה רעֶזְנּוא ריִמ ןעֶסיִגְרעֶפ טְכאַנ

 עֶרעֶזנּוא ןעֶגיִנייֵּפ ריִמ םאוָו רּוּפִּכ םוי ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ ןּופ טְכיִל ַא ןעֶנייֵׁש זְנּוא

 . ריִד ןּופ גאט םעֶד גייל ןיינְסיורָא טיִנ ןעְלאָז ריִמ נּוא אלו . רעָּבייַל
 לאוַוק רעֶד ,קְלאָפ ןייד ןּופ דֶניִז יד ייֵנְש יונ םייונ טְסְכאַמ גד טאָג ויִגָלמ

 ּוד סאוָו טאָג ריִד ּוצ ןעֶמּוק ריִמ הֶאֹובָג , ריִד ייַּב זיִא רָסֶח נּוא ןעֶּבעֶל ןּופ
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 דַעְּב רֵּפַכְמַה רש :חיפ ,תיִרְּכ לֵחַנּב רֶתְסִנ ומָּכ ֶרֹואְב
 ּנֵנֲע :תיִאְרַמ תַכֹוסְּכ ּךֶרֹואְּב ּונֵכְכֹוס ,תיִעְרַמ ןאצ
 תנשוש ּהָנונ רֹואָּכ רֵרֹוָע , םיקמָעממ  ּוניֵבָא
 ְךינְּפ .הָלִפְת הָלֲעַתְו רעש ּונָל חֶַּפ !ואײח ,םיִקְמָעָה
 ..קֶזֵנְתַנ אל אָמָחְבּו הסנת ּונָתָאֵצ :הלעמ ןכוש הָּלֲחְנ
 ְךֲֶשִיְל ּונֵבְרָק :ח5 .קקוזמ םִיִתָעְבַש ףֶסָּכִכ ּונפרצ
 ּונֲעְר :םיִרּּפִּכ םוי תשּודק יִאְרוק .םיִרָפָע יֵנְׁש רֹואָּכ
 לא הֵׂשֲעַו הָביִׁשְקַה םוחר .רַהְנּוי ּונֵרֲאֹותְו םֶדְקִמַּכ
 רוא רחש ,תֹוּבִל יִנְבַא םִיַמַכ ּונְכַפָׁש ;ונאפח ,רַחַאְּת
 םויָּב רַהְמִנְו בוזָאְב ּונֲאְמַחָּת ןוח ;תֹובָבָל ןֵחֹוּב ּהיִגְי

 .יוכו חל ;יִּתְהַלָס רַמאֹתְו אָנ חַלָס ביִׁשְקַּת .יִתָחיִלְס
 "לאטא שא "לא

 םייח ץע ט"ע שוריפ !

 דרו טְגיִעֶל ןעֶמ וא גוא ,םִיַחַה רשא ןיִא ,ֹוַבָא יִד ןופ תיִרְּב םעֶד טְסְקְנעֶרעֶג
 כח קס יא שעה ןפ גבל ידע טוה גוא כיל ןייַר ןיִא זְנּוא .רֶהיֵּפ יג
 ,םִייָתְצַנַה םיִיַת גצ גוא ,טייֵקְניִטְכיִל עֶעָד ג | ד יװ יוזא , רָסָח זנּוא םיִמ ּוהְּט

 ין ,איִבָנַח ּוהָיְלֲא םימ דֶמֶח ןּוּמעֶג טְסאָה
 +?תיִרָּכ, טְסייֵה רֶע סאוָו ְךייֵמ םעֶד ייּב ןעוֶועֶג ןעֶגְראַּבְרעֶפ זיִא רֶע סאוָו תמנ
 ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו יִד ּוצ ְּביִגְרעֶפ אָד רעֶד אּוה ְךּורָּב שודקה ראה רעֶד רש
 ד יונ ױזַא , טיל ןייד טימ זְנּוא קעֶרעֶּב ונֵבְבֹוס , ייִוְו רעֶנייֵז ןופ ףאש יִד
 ּוצ ןעֶּפֶע פִּפ , הָניִכְש ןייַד טיִמ ּוניֵּבַר הָשמ ןּופ םיִנָּפ םאָר טקעֶרעֶּ טְסאָה
 יפיוא ריד וצ לאָז הָּלִפְּת רעֶזְנּוא סאָד לעֶמיִה םעֶד ןופ רֶעיֹומ םעֶד זְנּוא
 ריִמ םאָד געוֶו ןעֶמּוג םוצ ןעֶמְכעֶר טיר עֶרעֶזְנּוא טְסְלאָז ּוד וגז , ןייג
 רעמייל ו ,תֹוריֵבֲע עֶרעֶזְנּוא ףרוד } ןעֶדאָׂש ןייק ןצ ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאז
 ןְהעֶז וצ ןייז הָכֹז ןעֶלאָז ריִמ םאָד ףְליִה ןייד וצ ןעֶניִנעֶג זָנּוא ףאמ זנּוא
 וגְכִּׁש , ןעֶמיֹוז טיִנ טסְלאָז גּוא ָׁשַקַּ רעד ּוהָּמ נוא המ , הָניִכְׂש ןייד
 יונ יפש .,רעֶצְרעֶה עֶגיִרְרעֶנייִטְׁש עֶרעֶונּוא רעֶסאוַו יו ןעֶסיִגְרעֶפ ריִמ םִמכ
 אָד רעֶד ןעֶמְכייֵלְרעֶד מאָנ זנוא לאָז ןעֶרעֶמְׁש ןעֶנְראָמ םעֶד ןופ טְכיֵל סאָד
 ימיִמ יו ְךייַלְג ןעֶניִנייֵר זנּוא 'טְסְלאָז ןד בֹוְִּג ּונֵּטַחְּפ ,רעֶצְרעֶה עלא םֶבּורְּפ
 ,גָנּוּבעֶגְרעֶּפ - ןופ גאַמ םעֶד ןיא פייג ,"ַבֹוזֲא, טְסייֵה סאוָו זאָרְנ םעֶד
 ןעֶבעֶגְרעֶפ םֶהיִא טְסְלאָו ףיד ןעֶטעֶּב ריִמ סאוָו ןעֶמעֶנְרעֶּפ טְסְלאָז ו ביפ

 : ןעֶּבעֶגְרעֶפ דני עֶרֶעייֵא ּבאָה ְךיִא ןעֶגאָז טְסְלאָז גּוא ימְִָס ראה
 ריאמה | 1 "ע רוזחמ)
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 תבשב לחשכ

 ,הָלָס ךּומְמורְי לפה :ַײּכ ׁשֹודְק ןיֵא ּורְמאֹי לֹּכַהְו ךּוחְּבַׁשְי לֹּכַהְו ףודוי לֹּכַה
 ינולח עקובג ,חָרָזִמ ירעש תותלד םוי ֵכְּב חתופה לֵאָה ; לפה רצוי

 ולְּכ םלועל ריאמו . ּהֶתְבָש ןֹוכְמִמ הָנָבְלּ ּהָמֹוקְמִמ הָמַח איָצֹומ .ַעיִקָר
 ןבֹוטְבּו . םיִמָחַרְּב היֶלֲע םי ךדִלְו ץֶרֶאָל ריאמה . םיִמֲחַר תַדְמִּב אֵרַּבָׁש ויבשוילצ
 חַּבְׁשִמֲה . זאַמ ודֵבְל םִמֹורְמַה למה : : תישארב הֵׂשֲעַמ ריִמָּת 'םוי לֵכְּב ׁשֶרֵחְמ

 ל םהר םיִּבַרֲה ל יי ךּב םָלע יַהְלֶא : : םָלוע תומימ אָּׂשַנְתַמַהְו רָאופְמַהְ |

 ,הָמָׁשָנ לָּכ יִפְּב ב רב ורב ,םיִׂשֲַמַ ב לַע ןודא לא
 :ותוא 'םיִבְבּוס הָנּובְתּו תעד .םֶלוע אלִמ ןבּוטְו ןלֶדָנ

 תּוכְו ,הָבָּכְרֶמַה לע דֹובָכְּב רָדְהִנְו ׁשֶדֹוקֲה תויח לע הֶאְגִתִמַה
 תורואמ םיִבֹומ ; ֹודֹובְכ נפל םיִמֲחַרְו 4 ֹואְסִכ ינָפְל רושימו
 ןַתָנ הָרּובְנּו ַחֹּכ .לֵּכְׁשַהְבּו הָניִבְּב תַעַדְּב םֶרָצַי ,ּוניֵהֹלֲא אָרְבָש

 | לוחב לחשב
 שדחמ ֹובּוטְבִו .םיִמחְרְּ ָהיֶלֵע םיִרָדַלְו ץֶרָאָל ריִאֵמַה

 ּוּבַר הַמ :תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת םֹוי לָכְּ
 :דנינק ץֶרֶאָה הֶאְלִמ .ָתיִׂשָע הָמְכָחְּב םֶלְּכ .יי ְךיִׂשֲעַמ
 רָאופְמַהְו חָּנּוׁשְמַה .ּזאֵמ ֹודֵבָל םֶמּורְמַה ְךֶלֶמַה

 ו

 = ש"ע שוריפ םימכה ןושל
 רעֶד טיִמ טייל אָד רעֶד זיא? ריִאָמַה ת"ישה . םיִמָחַרְּב ָהיֶלָע םיִרָדֹלְו ,ץֶרֶאָל ריִאָמַה

 ףיוא ןעֶגיאוו סאָוו יִ ּוצ ןוז לאָק היט דר רעב ףיוא עק סאָט יד
 יו! ןעֶהעֶז ןעֶלאז יז יִרּכ דֶרֶע רעֶד סיוועֶג .לעֶּפאָט ריִמ טייֵטְׁש םאָוו ,ןעֶגעֶרְפ צי
 זיז וכּוטְבּ ,טייֵקְמיִראַּבְרעֶד םימ ןייני ןצ יכיל ןיֹוׁש ךאָד ויִא , רע יד טְכייֵלעֶּב רע וא

 סקעֶז יד ןופ םיִׂשֲעַמ יִד נאָט עֶלַא גיִדְנעֶטְׁש רֶע טֶעייֵַנעֶּב טייֵקְסיִטּוג ןייז
 ןעֶנעֶז לֶהיִפ ראָנ יוִו טאָג נו הָמ , ןעֶפאַשעֶּב טְלעֶוו יד טאָה רֶע תְַַּׁ געֶט
 | לֶהיֵפ זיא טְלעוֶו עָבְנאַג יד ןעֶפאַשעֶּב הָמָכָח םימ יד טְסאָה גד קְרעוֶו עָעיד
 ןּופ טְלעוֶו רעֶד ןּופ ְךֶלֶמ 8 ןיילא זיִא "אד רעֶד למס .שינעפעשעב ענייד
 גוא טְּביולעֶג זיא אָד רעֶר חָּנָאְמַכ .ןעֶּביֹוהְרעֶר זיִא נוא ןָא לאַמְטְסְנעֶד

 טנושעב 8 1 א (מ"ע רווחמ)
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 .ּהָנּונ םיִקיִפְמּו ויִז םיאָלְמ  לֵבֵּת בֶרֶקִּב םיִלָשומ תֹזיִהְל ,םֶהָּב
 םישוע , םָאֹובְּב םיִׁשֵׂשְו םָתאֵצְּב םיִחְמִׁש . םֶלֹועָה לֵכֵּב םִייִז הֶאנ
 הָנָרְו הָלָהַצ :ומשל םיִנְתֹונ דֹובָכְו רַאּפ :םנוק ןוצר המיאּב
 תַרּוצ ןיִקְתִמְו ו הָאָר ,רֹוא חרזי יׁשְמָׁשַל ארק ,ֹותּוכְלַמ רכזל
 הָלּודְגּו תָרֶאְפִּת , םֹורָמ אָבָצ לָּכ ול םינתונ חבש ;הָנְבְלַה

 :שרוקה תֹויַחְ םיִנֵפֹואְ םיִפְרְׂש

 הֶלַעְתִהיִעיִבְׁשַה םֹויַּב ,םיִׂשֲעַמַה לָּכִמ תַבׁש רֶׁשֲא לֵאָל
 ,הָחּונְמַה םויִל הָמִע תֶרָאְפִּת ,ֹודֹובְכ אָסְּכ לע בשיו

 יֵעיִבְׁשַה םוי לָׁש חַבֶׁש ריש הֶז .תֶּבִׁשַה םֹויָל ארָק גָנֹוע
 חָּבַׁשִמ יִעיִבְׁשַה םֹויְו ,ֹוּתְכאַלְמ לֵּכִמ לא תש ובש
 ,ייל תודוהל בוט .תֶּבַשַה םֹויִל ריש רֹומְזִמ רָמֹואְו
 הֶלְדְּו רֶקָי חַבָׁש ,ויָרּוצִילָּכ לֵאָל ּוכְרְביִוּורָאָפִי ְךֶכיִפְל
 ומעל הָחּונְמ ליִחְנִמַה לפ רֶצֹוי ְךֶלֶמ לֵאָל ּונְתִי

 לוחב לחשכ

 םיִּבַרָה ְּךיִמֵחַרְּב םֶלֹוע יִהֹלֶא :םֶלֹוע תומימ אָּׂשִנְתַמַהְ
 בֵנָׂשמ ונעשי ןנִמ ּוֵַּנְׂשִמ רּוצ ,ּונְזִע ןֹודָא .ּוניִלָע םחר
 ,הָמֵח יֵרָהְז לעפו ןיִכָה .הָעֵד לוד ְךּורָּב לא :ּונֵדָעַּב
 תֹונָּפ ,ֹוָּע תֹוביִבְס ןֵתָנ תורואמ .ֹומְׁשִל דובָּכ רַצָי בוט

 םימכח ןושל ם"ע שוריפ
 ידך ראנ ,דֶרָע רעֶד ןופ םיִרעֶגיֹואווְנייֵא 6 א עֶגיִּבייֵא ןּופ ןעֶּביֹוהְרעֶד טְנייֵשעֶּב

 ר בא 1 ל יו פג ןז "רער טאָג רעֶגיביֵא יא ,ןעֶמייֵ
 (גל םיִרְבְד טֶנאָז קּוסָּפ ֹרעָד יִו ,ןעֶטְכּורְּפ ןייד טיִמ דנּוא רעֶּביִא ְךיִד םעֶראַּב
 ןוו יִד סאוָו טייקסוו ןופ ,ׁשֶמָׁש תֹואּובְּת דֶגֶמִמ רעֶזְנּוא ןֹודֲא , טייֵקְמעֶראַּבְר עֶר לה 3

 ףֶליִה רעֶזְנּוא רעֶציִׁשעֶּב העֶזְנּוא ןעֶזְלעֶפ רעֶקְראַטְש רעֶזְנּוא רעֶה רעֶקְראַטְׁש
 זיא אָד רעֶד טאָג רעֶטְּביולעֶג רעֶד לא , זָנּוא םּורא טייֵקְראַטְׁש א טֶסיִּב נוא
 יד ןעֶפאַׁשעֶּג טאַה נא טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה ךֶע לטו ןילמ | טְפאַׁשְנעֶסיוִ טיִמ
 ןעֶפאַשעֶּב טאָה רֶע םונ זיִא אָד רעֶד טאָג בוט . ןוז רעֶד ןופ טייֵקְרעֶמיול
 םּורַא ןעֶּבעֶנעֶג רֶע טאָה טְכיִל תֹוֹואְמ ,ןעֶגעוֶו דֹוכַּכ ןייַז ןּופ םיִאּורְּב עֶּלַא
 רער אָד יר םיִכָאְלַמ עֶניִלייֵה ןעֶנעֶז סאָד ןעֶרעֶה יד תֹונַּפ , ךֹובָּב אֵסַּכ ןייַז

 ןע יה 9 1 א (ט"ש רוגהמ)
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 וניֵהֹלֲא יי ךמש .שֶוק תָּבַׁש םֹויִּב .ותָשְדְקְּב לֵאָרְׂשִי
 לַעְו לעממ םִיִמָׁשַּב .רֵאָּפְתִי ּונָּבְלמ ר ,ׁשֵרֹקְתִי
 הָׂשֲעַמ חַבָש לע ּונֲעיִשֹומ ְךֵרָּבְתִּת :תַחָּתִמ ץֶרָאָה

 :הָלָס ְךּורָאָפְו ָהיִׂשָעָׁש רוא יֵרֹואְמ לעו ךיִד
 ףמש חַּבַּתְׁשִי ,םישודק אֵרוּב ּונְלֲאֹוגְו ּונֵּכְלַמ ,ּונרוצ ְּךֵרֵּבְתִּת

 םידמוע םָלְּכ ויָתְרָׁשְמ ֶׁשֲאַ םיִתְרְׁשִמ רצוי ,ּונֵּכְלַמ דַעָל
 םיִהֹלֲא ירבד לוקב דָחִי הָאְרִיְּב םיִעיִמְׁשַמּו ,םָלֹוע םּורְּב
 םָלְּכ ',םיִרּורְּב םֶלְּכ ,םיִבּוהֲא םֶלְּכ :םָלֹוע ְךֶלֶמּו םייח
 םֶלֶכְו ?םָנֹוק ןֹוצָר הָאְרִיִּו הָמִאְּב 'םיִשוע םָלְכְו ,םיִרֹוּבִנ

 לותב לחשכ =

 דוב םירפסמ דיִמָּת .ידש יֵמְמֹור .םישודק ויָאְבִצ
 השעמ חבש לַע ,ּוניֵהלֲא וו ָךֵרָּבְתִּת :ותשדקו לא
 רכ ךרבתת ; הָלָס ְךֹורֲאָפְי , תישעש רוא יִרֹואְמ לע ְךיִדָי

 אאא אאא,

 םימכח ןושל
 ,ןעטְכָּורפ יִד ןיִא נוא תֹואּובְּה יד ןיא שּו>
 יִד סאוָו םייקסּוו ןופ גּוא ,םיִהָרְי שֶרְג דְנָמַמּ

 אָד ויִא םִע ןעֶד ,ןעֶטְבּורְפ יִד ןיא טּוג הֶנָבְל
 , גיטייצ ייֵז טְנאַמ הֶנָבְל יִד סאָו ןעֶטְכּורְפ
 ריִאֵמֲַה; רעֶטְרעֶו יִד ןּופ ׁשְטייֵט יִד ויא םאָד

 | ט"ע שוריפ

 .ְרעֶד דיפַּת ,טאָנ ג ןעֶקְראַּטְש םעֶד ןעֶּבייֵה
 נוא דובב םיִמאָנ גיִדְנעֶמְׁש ייֵז ןעֶלייֵצ
 רעֶזְנּוא טאָג ד כ טייֵקְניִלייֵה ןייז
 יד ןעֶגעוֶו ןופ ְּביֹולעֶג טְסְרעוֶו טאָג

 סאָד ןּופ טייקניטביל יד ןעֶגעוֶו ןּופ נּוא דְנעֶה עֶנייֵד ןופ קְרעוֶו עֶטְּביֹולעֶג
 : ןעֶנייֵׁשעֶּב גיִּבייֵא ךיד ןעֶמ לאָז ףיורעד ןעֶפאַׁשעֶּג טְסאָה םאוָו ט טיל

 רעֶזְנּוא טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶזְנּוא 'טְּביֹולעֶג ןייז טְסְלאָז ןד הצל ךֶרָּבְחִּת
 עֶניִלייֵה יד טפאשעב אָר רעֶד רעֶנייֵלְרעֶר רעֶזְנּוא בוא רעֶׁשְרעֶה |

 טְפאַשעֶּב אד רעֶד רצ" ,ניִּבייֵא ּוצ ןייז טְּביולעֶג לאז ןעֶמאָנ ןייר םיִכָאְּלַמ
 נוא ןעֶפאַׁשעַּב יינ נאט עֶלַא ןעֶרעֶוֶו םאוָו םיִכָאְלַמ יד ןעֶנעֶז סאָד רעֶניִרעֶּב
 ןעֶרעֶה ןעֶזאָל נוא טְלעוֶו רעֶד ןּופ ךייֵה רעֶד יט עֶלַא ןְעייֵטְׁש םיִכֲאְלַמ יד
 םעד ןּופ דייֵר יד לוק ראַט טיִמ ,רעֶדְנאַגַא טיִמ , טֶכְראַּפ טיִמ
 ןעֶנעֶז ייֵז ףיִנּהִא סי ,םָלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניק םעֶד נוא טאָג ןעֶגיִרעֶּבעֶל
 נוא קראטש ןעֶנעֶז נּוא ,עֶטְלייוַוְרעֶרְסיוא עלא ןעֶנעֶז ייֵז ,טְּביִלעֶג עלא
 ,רעֶפעֶׁשעֶּג רֶעייֵז ןּוּפ ןעֶליוִו םעד ןעקערש טיִמ נּוא טְכְראָפ טיִמ ןעוט עלא

 םלכו 10 1 א (ט"ע רוזמפ)



 11 רופכ םויל תירחש

 ,הָרָמְזְבּו הֶרָשְּב ,הֶרָתַטְבּו הָשְדַקְּב ,םֶהיֵּפ תֶא םיחתופ

 : ; םיִכיֵלְמַמּ םיִׁשיִדְקַמּ םיִציִרֲעַמּ .םילָאפמז םיִחְּבַׁשִמּ םיִכָרָבְמּו

 :אוה שודק אֶרֹונַהְו רֹוּבִנַה לודנה ךלמה לֵאָה םֵׁש תֶא
 ,הָזָמ הֶז םימָׁש תּוכְלַמ לוע םֶהיֵלֲע םיִלְּבַהְמ םֶלְכְו |
 ,ַחּור תַחַנְּב םֶרֶצֹויְל שידקהל ,הָזָל הֶז תושר םיִנְתֹונְ
 םיִנֹוע רֶחֲאִּכ םֶלֶּכ השל ,הָמיִעְנִבּו ,הָרּורְּב הָפָשְּב

 "האר םיִרְמּואְו

 ;ּודוכָּכ ץֶרֶאָה לָכ אֹלֵמ ,תֹואָבְצ יו שודק שודק שודק
 ראה | ןיחתזש

 ;ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ְךּורְּב ןוחו חק
 ויָלֵא ,יִתָנּומֲא איִה ודובְכּו ,יִתָדֲע לֵהְקִּב ותוכלמ

 רּופָּכ םוצ םֹויָבּו .יִתאָמַח ןֹוֲע רֵּפַכְל ְִשמַּב
 יִּתְחַלַס רמאיְו הֵנֲעַי ,יִתָחיִלְס

 ; ותּוכְלַמ דובָּכ םֵׁש ְךּורָּב : ֹותְיְלֲעַּב ריִדַא שודק

 םימכח ןושל ט"ע שוריפ
 יד ןעֶד ,דֶרע יִד ןעֶטְנייַלעֶּב טוהט רֶע . "קְרָאָל מימ 9יומ רֶעייֵז ןעֶנעֶפֶע עלא ווא םֶלָבְ

 ב יל טול ידי מ טייקנינייֵר טיִמ נוא טיקניִלייֵ
 ןע עֶּביול יז וא גְנאַזעֶג טיִמ נּוא ביל

 : ןעֶניִניִק ןעֶכאַמ נוא ןעֶניִלייֵה נּוא ןעֶניֵׁשעֶּב נא ןעֶמיִרעֶּב נּוא
 ִקעֶרְׁש א גּוא רעֶקְראַטְש א גוא רעֶמֹורְג א זיִא רֶע סאוָו ןעָמאָנ סיִטאָנ יש תֶא

 יו ףיוא ןעֶנעֶז עֶלַא ןןא םיִלָּבקְמ םֶלֶבְו ,גילייה זיא רֶע רעֶשְרעֶה רעֶביִל |

 טּוהמ רעֶטַצְלַע רעֶד גּוא לעָמיַה ןיִא זיא אָד רעֶד טאָנ ןּופ הָחְנְׁשַה יִד לבקמ -
 ניִטְפעֶגעֶז א א טיִמ רעֶפעֶׁשעֶּב רֶעייֵז ןעֶגיִלייֵה וצ ןעֶטְסְנעֶלְק םּוצ תּושר עב
 ןעֶמאַועֶּב עֶלַא גּוא הָׁשּודה , טייֵקְמיִז טיִמ גּוא ןוׁשָל רֶהאָלְקַא טיִמ טיִמעֶג

 ; טְכְראָּפ טיִמ ןעֶגאָז גוא הָׁשּודְק לְהאָמ ַא טיִמ ןֶעייֵרְׂש
 ףֶרֶע עֶצְנאַג יד ,גיִלייֵה זיִא פא עֶלַא ןופ טאָנ רעֶד לייא שודק

 ;רֹוכַּכ יי לּופ זיא -
 יעָג דירג ,לעֶמיִה ןייַז ןיִא קְראַמְׁש זיִא רֶע טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד רידא שודק

 טביֹול 11 1 א (ש'ע רותפ)
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 ּותנימ ; ותּוכְלַמ רובָּכ םֵׁש ְךּורָּב : ֹוהְחיִלְס תֶׁש הָבּוׁשְתִּב ׁשֹודָק
 ; ותּוכְלַמ דובָּכ םֵׁש ְךּורָּב ; ותד דוס ומַעְל הָלָנ שודק
 וממלמ ; ותּובְלַמ רובָּכ םַש ףּורָּב : ותיָעְרמ ןאצ תַרַּפַּכ לע ץֶד שודק
 : ותּוכְלַמ רוכָּכ םָש ְךּורָּב : ֹותָמִיֲאַל ַחֵלֹוסֲַה שוד
 יתוכלמ ; ֹותּוכְלַמ דובָּכ םֵׂש ךּורָּב ! ֹותֵרּובְג ּולְלַמְי ומעו שודק

 : ותּוכְלַמ דובָּכ םֵׂש .ּורָּב ; ותָבֲהַאְּב הָמָיֲא רֶכ שוד
 יתוגופ  ותּוכְלַמ רוכָּכ םֵׁש ךּורָּב : ֹותָמַּת ׁשֵפנ ּונְעְב ץֵפָח שודק
 : : ותּוכלַמ רובּכ םש ְךּורָּב :;ותקירֶז מב םירוהט תאמס רהט שודק

 'ותוכלמ ! ותּוכלַמ רוב םַש ךורַּב ותַלְנְס יאטח גש ןיֶּבְלי שודק
 : ותּוכְלַמ דובָּכ םָש ְךּורַּב ּתָגְגַׁש לֵאָרְׂשִי ךֶמַעְל רֵפַּכ שודק
 ותוגיפ ; ןתּוכַלַמ רובָּכ םֵׁש ְךּורָּב ותָאיִרְק תש הָנָׁשַּב דָחֶא םויל שודק
 : ותּוכְלַמ דוכָּכ םֵׂש ְךּורָּב : 'ּןתֶדֲעַל ַחָלוסְו לֵחֹומ שודק
 ףתוכלמ ; תּוכְלַמ רובְּכ םֵש ְךּורָּב:ֹותָדִיִמֲע םיִרָה םורמ רַהְּב הֶאְרָנ שודק

 ט"ע שוריפ םימכח ןושל
 יייה רעֶד הֶבּוׁשּתַּב שודק .ךייַרְגיִניִק ךייז ףיוא ןעֶגיואוו םאוָו ןעֶׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶגיִעֶבעֶל עֶלַא ּוצ ןעָטְבייִכ לאו יג *ָהיֶלְע םיִרָדַלְו, הָנְבָל ןופ ןעֶמאַנ רעֶטְרֶעעֶנ רעֶד זיִא ביל = רעד שס ןח רעָב ןופ וי הָלּועְפ עֶטייֵטְצ יר

 סאוָו הָבּוׁשְּת רעֶד ףרוד טאָג רעֶגיִל ןּוהְמ ּוצ גוא ןייֵג גצ ןְהעֶו ןעֶלאָו יינ , רֶרֶע רעֶד
 ערעייו רֶע טיָנְרעֶפ ןּוהְמ ןעׁשְמְנעֶמ יד ןיִא סעֶלַא םאָד נּוא ,ןעֶּפְראַדעֶּב ייֵו סאוָו םעֶלַא

 םעֶד קְלאַּפ ןייז ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא טאָה טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד 72 שדא , רֶניִז
 ףאש עי זַא ךיז םייֵרְּפ טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד זֶד שא ,הָרְוּת ןייַז ןופ דוס
  *"א ,דניז עֶרֶעייֵז ןעֶּבעֶגְרעֶּפ לאָז רֶע טְרעוֶו ןעֶנעֶז ייֵז נוא הָבּוׁשִּת ןּוהמ

 ראפ ל ְךיִז ןעֶמְכְראַפ ייֵז סאוָו ןעֶדוי 'יד ּוצ טְּביִגְרעֶפ טאָג רעֶגיִלייֵה רעד םלוסמ
 ,טייֵקְראַטְׁש ןייז ןּופ ןעֶרִייר ן קְלאַפ ןייז םאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד ומ שידג , םֶהיֵא
 ןייז טיִמ קְלאָפ עֶגיטְכְראָפ סאד טְקנעֶרעֶג טאָג רעֶניִלייֵה .רעֶר יז שידה

 ןעֶטְסאַפ ווא בְנוגעֶנייּפ םאָר טְרעֶגעֶּב טאָג רעֶניִלייֵה רעֶד ץפִל שודמ , .טְפאַׁשְּביִל |
 -ְםּוא יִד טְניִנייֵר טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד יפ רט שור , לֵאָרׂשִי קְלאַּפ םּורפ ןייז ןופ
 רעֶד ויל שודמ , רעֶסאוַו גיִלייֵה ןופ גְנּוצאָרּפְׁש טיִמ ענייר יד ןופ טייֵקְניִנייֵר
 ּטְּביִלעֶג ןייַז ןופ דִניִז יִד ייֵנְׁש יוג ױזַא ןעֶכאַמ םייַַו לאָז טאָנ רעגילייה
 דניז יד ןעֶדוי | קְלאַפ ןייַז וצ טיִנְרעֶפ טאָג רעֶניִלייֵה רעֶד פב ׁשֹודמ , קלאפ

 גאָט ןייֵא םאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶר פז שורה .גֵגׁשְּב ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה יז סאוָו
 רעֶר מוט שוק ,רּוּפִּכ םוי ןּופ גְנּופיִר ןייז ןּוהְמעֶג רֶע טאָה רֶהאָי ןיִא
 ףעֶגיִלייַה רער אוג שייפ , הָרָע ןייַז ּוצ טְּביִנְרעֶפ נּוא לַחומ זיִא טאָג רעֶגיִלייַה

 אנ 18 1 / -- (6"ע רווחפ)
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 ;ותּוכְלַמ רובְּכ םֵׂש ְךּורָּב :ותארְי לוע יִלְבֹוסְל בוטו חלוס שודק
 ותוכלפ ; ותּובְלַמ רובָּכ םֵׂש ְךּורָּב ּותָמֲח לַּכ ריִעָי אֹלְו רֵּפַכְי ןיָע שודק
 :ותּוכְלַמ רוכָּכ םָׁש ְךּורָּב +  ֹותָקְדִצִּב ריִבֲעַמ םיִעָׁשַפ שודק
 תונלמ ; ןתּוכְלַמ רובָּכ םֵׁש ְךּורָּב ; ותָבּושתל לֵּבְקִי רֹוׂשָעָה םוצ שורק
 :ותּוכְלַמ דובְּכ םָש ְךּורָּב : ּותָׁשּודְק וצירעו םישודק שורק
 ותוכיפ ; ןתּוכְלַמ רוכָּכ םֵׁש ףּורָּב : ותָלּוז ןיִאְו ןּונַחְו םוחר שודק
 ;ותּוכְלַמ רובָּכ םֵׁש ְךּורָּב + ֹוּתְבִׁש ןֹוכְמּב םיִקָחֶׁש ןֵכֹוׁש שודק
 ;ֹותּוכְלַמ דֹוכְּכ םֵׂש ְךּורָּב : וּתְרַאְפת ּודיִנֹי םיִׁשיִׁשְרַּת שורק

 ויִלֵא ,יִתָנּומֲא איִח ודובְכו ,יִתָדֲע לֵהְקִּב ֹותּוכְלַמ
 רּוּפַּב םוצ םויבו ,יִתאָמַח ןֹוע רֵּתַכְל יתשכּב
 יִּתְחַלָס רַמאיְו הָנֲעַי , יִתָחיִלְס

 ּוכְרָבְי םיִלֵאְראָו ּונורָי םיִפְרׂשּו ּורֲאָפְי םיִבּורְכּוּורְרֹׁשְי תויחהו
7 

 םימכח ןושל ט"ע שוריפ
 רעָב ןעֶד ,טיִקְמּראַּב רעֶד טימ 'יִמֲחְַּי ןעֶראָוועֶג ןְהעֶזעֶג זיִא הָניֵכְׂש ןייז טאָג

 ,רייֵׁש א ךיִו םּורַא שאָה ןּוו יִד טְנאָנ שרדמ
 ;רייֵש ַא ןיִא ןעֶועֶטעֶג םיִנ טְלאוָו יג ןעֶו ןעֶד ןעֶטְסְכעֶה םעֶד ףיוא רּוּפַּכ םוי םּוא
 תיֵּב םאָד זיִא סאָד עֶלַא ןופ גְראַּב
 ּוצ טונ זיא נּוא דניָז יד ְּביִגְרעֶפ םאָנ 3 רעד הלוס שודמ , עק

 טיִמ "םיִעָשָפ ר ןערהאפרֶיִ טְכאַמ רֶע םיִָשְּ ,טאָג עגילה רעֶד שוד
 םעֶד ןּופ "גנּוטסאָפ םאָד פצ ,םאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד שוי .טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןייז
 ,טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד שוהה , הֵבּוׁשְּת ןייז ּוצ ןעֶמעֶנ רֶע לאָז נאַמ ןעֶטְנִהעֶצ
 טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד םּוהָר שודק , טייֵקְניִלייֵה ןייַז ןעקְראַטְׁש עֶניִלייֵה יד םיִׁשֹודָק

 .ְרעֶפ טיִנ זיא םֶהיֵא ץוח , רעֶגילעזמיל גוא רעֶגיֶמְראַּבְרעֶד ןייֵא זיִא רֶע
 לעֶמיִה םעֶד ףיֹוא טעּור טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד וגיש שיא , טאָג ןייק ןעֶדְנאַה
 .רעֶגיִלייֵה רעֶד שיא , זיִא גְנּוציִז ןייז ןופ גְנּוטייֵרְּבְנָא סאָד יוִו 'טֶרָא םעֶד ןיִא
 יְרעֶד  גּוא ןעֶנאָז יםיִׁשיִׁשְרַּפ ןעֶסייֵה ייֵז סאוָו םיִכָאְלַמ יד שיש ,ֹומאָנ

 ; םייָהְניוש ןייז ןעֶלייֵצ

 ןעֶמְהיִר םיִבּורָּכ עֶניִלייֵה יִר גּוא ןעֶגְניִז תויח עֶגיִלייֵה יִד נוא ייויש תֹויַחַהְו
 ראפ ןעֶּביול םיִלָאְרֶא יד נּוא ןעֶלאַׁש םיִכָאְלַמ עֶניִדְנעֶגעֶרְּב יִד נוא

 .ַעלַא 18 1 א (ט"ע רוזחמ)

 1 4 "368 ד'סזמ 11
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 םיִחְּבַׁשְמ םֶחָמּועְל םיִפָרְׂש תַמּועְל : בּורְנּו ןָפֹואְו הָיַח לָּכ יֵנְפ
 : םיִרְמֹואְו ! |

 +ומוקממ ָי יי דובָּכ ךרּכ | |

 םיקו יח לא ךְלֶמְל , ּונתי תֹומיִעְנ ְךּורָּב לאל

 ,ועימשי זרוחְּבְשתו ,גרמאי תֹוריִמְו |

 השוע , ?רֹורּובְנ לעופ ,ודבל אוה יּכ

 ַהיִמְצַמ תֹוקָדְצ ערוז תומחלמ לַעַּכ ,תושדח

 ןודא , תולהת ארונ ,תואּופְר ארוב תועושי

 דימת םוי לֵכְּב ובּוטּב שרחמה ,תואלפְנה

 םירוא הֵׂשֹועְל רּומֵאַּכ : תיִׁשאֵרְב השעמ

 ןֹויִצ לע שדח רוא ;ֹודְסַח םִֶלֹועְל יכ ,םיִלֹודְנ

 ְךּורָּב :ורואל הֶרָהְמ ּונְלְכ הָכְוִנְו ,ריִאְּת

 : תורואמה רצוי , יי יהָתַא |

 ט"ע שוריפ | םימכח ןושל
 םיִכָאְלַמ יד ראפ תויח עֶגיִלייֵה עֶלַא יד טְנעֶרְּבְראַפ ןּוז א ןּופ ץיִה יד יי

 ֶלַא .ראַפ וא "פא, ןצֶמייֵה סאוָו ל ליסא א יא יא גוא ,טְלע
 םיִכָאְלַמ עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב יִד ןְגעֶק םיִבּורְּכ ,טְלעֶו יִר ןעֶטְבייִלעֶּב ּוצ סירַא טְהעֶג .ןו
 ,ןעֶגאָז נוא ייֵז ןעֶּביֹול עֶלַא יז ןענעק ,רעֶסאַוָו לאווק םעֶד ןיִא ןעֶקְנּוטעֶגְנייֵא יז טְרעוֶנ

 : טֶרָא ןעֶכיֹוה ןייַז ןופ טאָג ןופ רֹוכָּכ רעֶד זיִא טְּביוִלעֶג רו צּויִּ

 זיִא רֶע סאו ביל עֶכיִלְּביִל יז ןעֶּביִג מא ןעֶטְּביולעֶג םעֶד ּוצ דויּג לֵאָל
 ןעֶזאַל נּוא גנאַזעֶג ּביול ייֵז ןעֶנאַז טאָג רעֶקְראַטְׁש 8 נּוא רעֶניִרעֶּבעֶל ַא |

 . ןעֶכאַז ָעייֵנ טְפָאַׁשעֶּב נוא טייֵקְראַטְׁש םּוהָמ ןייֵלַא רֶע ןעֶד , ּביױל ןעֶרעֶה

 ןעֶצאָרְּפְש םֶכאַמ רע ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג טעייֵז רֶע ,הָמָחְלִמ לַעַּב א זיא רֶע לעב

 ןּופ רעֶה ןייֵא , ביול ןּופ גיִטְכְראָפ זיא רֶע ,תואּופָר טְתאַשעֶּב נוא ,ףֶליֵה

 ןעקרעוו יִד גיִדְנעֶמְׁש גאָט עֶלַא םיִמּוג ןייז יִמ ְעייֵנעֶּב אָד רעֶד , רעֶדְנּואוו

 ןעֶמְכייֵלְרעד טְסְלאָז וד טאָג ְךיִד ןעֶטעֶּב ריִמ רוא , תיִׂשאֵרְּב ימי ת תֶׁשֵש ןופ

 ,טֶכיִל ןייַז ּוצ ןייַז הבוז רלאּב עֶלַא ןעֶלאָז ריִמ נּוא ןויִצ רעֶּביִא טְכיל ְעייֵנֲא
 | רבהא 14 1 א (פ"ע רווחמ)
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 הֶרָתיִו הָלֹודְג הָלְמָח , ניהל יי ּונֵּתְבַהֲא הָּבר הֶבָהַא
 וניתובא רּובַעַּב ,ּונָּכְלַמ ּוניֵבא :ּוניִלָע ָּתְלַמָח

 :ּונדמלתו ּונְְחִּת ןֵּכ ,םייח יקח םֶדֶמַלְתַו .ךְב ּוחְטְּבִׁש
 ונָּבְלַּכ ןַתָו ,ּונילע םָחֵר םֶתְרְמַה .ןֶמָחְרְח בָאָה וניבא
 רומשל דַמַללּו דֹומְלל ַעֹומְׁשִל ליִּכְׂשִהלּו ןיִבָהְל הָניִּב
 ;הָבֲחַאְּב ךֶתְרות דּומְלַח יִרְבִד לָּכ תֶא םייקלּו תושעלו
 דחיו ,ְךיֶתֹוְצִמְּב ּונָּבִל קֵּבַדְו ,ְךָחָרֹותְּב ּוניֵניֵע רֵאָהְו
 םלועל ׁשֹובֵנ אֹלְו , ךמש תֶא הָאְריִלּו הָבֲהַאְל ,ּונָבְבְל
 הָליִנְנ ,ּונָחֶמִּב אָרֹונַהְו לֹודְגַה ףשדק םׁשְב יִּכ :דַעְו
 תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ םילָׁשָל ּונֲאיִבֲהַו ;ְּךֶתָעּוׁשיִּב הָחְמְׂשִנְו
 תועושי לַעֹּפ לֵאיִּכ :ּונָצְרַאְל תוימִמוק ונכילותו ,ץֶרָאָה
 ְךְמׁשָל ּנְתְבַרָקְו ,ןֹוׁשָלְו םע לֶּכִמ ְרַחָב ּונְבּו ,הָּתֶא

 ט"ע שוריפ
 ּומְסאָה טְּפאַׁשְּביִל סיֹורְג ַא ֵּכִנ הָבֲהַא

 רעֶזְנּוא טאָג טאַהעֶג ּביִל זנּוא
 טְסאָה טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר עֶסֹורְגַא ,טאָנ
 .טְמעֶראַּבְרעֶד זְנּוא רעֶּביִא ְךיִז וד
 ןּופ :גיניק רעֶד רעֶטאַפ רעֶזְנּוא :וניפא
 עֶרעֶזנּוא ןעֶגעוֶו ןופ , טְלעוֶו רעֶד
 ןָא ףיז ןעֶּבאָה יז םאוָו .ןעֶרעֶטְלַע
 2 טְסאָה ּוד נּוא טְרעֶכיִזְרעֶפ ריד
 , הָרות רעֶד ןּופ םיקוח יֵד טְנעֶרעֶלעֶג
 ןעֶּבאָה ביל ךיֹוא זְנּוא ןמְסְלאָז יוזא
 ,ןעֶנְרעֶל ךיוא זנּוא סְלאָז נוא
 רעֶטאָפ רעֶגיִדְמְראַּברעֶד רעֶזְנּוא ּניִבָש

 םימכח ןושל
 טְׁשיִנ לאָו יו ,ןיִרעֶט רעֶבאַוַנְׁש לאָו ץיה יד
 יִד לייטעֶּב ףיוא גוא ,םֶלַעְו יִד ןעֶגעֶרְּבְראַפ
 גניִלְצּולְּפ טְמּוק רֶע וא , ןיִא שטנעמ 8 ןופ עַבָט
 טעֶדאַׁש ןייַרַא טְביִל רעֶד ןיא רעֶטְסְניִפ רעֶד ןופ
 וא ןעֶכייֵלְנְטְסעֶד רעֶדָא ,ןעביוא יִד גצ םֶהיִא
 רעֶד ןיִא טְכיֵל רעֶד ןופ גָניֶלְצנלֶּפ טְמּוק רֶע
 יד ןצ ךיֹוא םֶהיֵא םִע טעֶדאַׁש ןיירא רעֶטְסְניִפ
 ןוז יִד ףיוא טיִנ טְנייֵׁש םעֶד רעֶּביִא , ןעֶגיֹוא
 סע יֵדָּכ ,וייט ךעֶלְסיִּב רֶהאֵנ ,לֶהאָמ ןייֵא טימ
 טהעֶג ילזא גוא ,ןעֶגיֹוא יִד ּוצ ןעֶדאַׁש טיג לאָו
 ןעֶדאַׁש טיִנ לאָו םָע ְךעֶלְסיִּב רעֶטְנּוא ףינ יו
 ת"ישה יםיִמֲחַרְּבי םעֶלַא ןיִא םאָב ,ןעֶגיֹוא יד
 ׁשְטְנעֶמ םעֶד ןעֶדאַׁש טיִנ לאָו םִע 'תֹונְמֲחַר טאָה
 ןעֶקְגאַד ּוצ ריִמ ןעֶכיֹורְּב םּורעֶד ,םיִטְבעֶלְׁש ןייק

 : םעֶלַא םעֶד ראפ ת"ישה ןעֶּביֹול 13 גוא

 .ְךעֶפ ּוצ רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא זְנּוא ביג נוא זנּוא רעֶּביִא ףיד םעֶראַּבְרעֶד
 נוא רו , טְפאַׁשְּביִל טיִמ ןייז ּוצ םייקמ גּוא ןּוהְט ּוצ נּוא ןעֶמיִה ּוצ ןעֶנרעֶל ּוצ עֶרעֶדְנַא טיִמ גּוא ןעֶנְרעֶל ּוצ ןיילא ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶגיִלק וצ וא ןייטש
 ןיִא ץְראַה רעֶזְנּוא טְפעֶהעֶּב גוא הָרֹוּת ןייד ןיִא ןעֶגיוא עֶרעֶזנּוא טְכייֵלְרעֶד
 וצ נוא ןעֶּבאָה ּוצ ּבָעיִל ץְראַה רעֶזנּוא געֶצְנייֵא גּוא דו .תֹוָצִמ עניי
 זיִּב ןעֶרעוֶו טְמעֶשְרעֶּפ טיִנ ןעֶלאָז ריִמ נּוא ןעֶמאָנ ןייב ראַפ ףיז ןעֶטְכְראָפ
 ןעֶגיִטְכְראַפ םעֶר גּוא ןעֶסיֹורְג םעֶד ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייד ןיא שר ןעֶּבייֵא

 רעכעזרעפ 18 1 א - (ט"ע רװחמ)
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 ָךּורְּב :הָבֲהַאְּב ְךְדֶחיִלּו ךֶל תודוהְל ,תָמָאָּב הָלס לודנה
 ;הֶבָהַאְב לֵאָרְשִיֹומַעְּ רַחֹוּבַה ,ַי הָּתַא

 .עמש תאירק יניד
 תַאיִרְק ּוצ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא טְׁשיִנ ְךיִז רֶהאָּמ ; גיִדְנעֶציִז עמָש תאירק ןעֶגאָז געֶמ ןעֶמ (א

 עֶנאָז ְךיֹוא עמש תאירק לאָז ראָנ ,עמש :נעֶגיִל טיִנ רעֶּבָא גידְעיימש נּוא
 : גירְנעֶציִ עַמְׁש תַאיִרְק ראַפ טְציז סאוָו רעֶד ,גיר

1-96 
 :ןְמֶאָנ ְךֶלֶמ לַא רסוא ריי

 :ךֶחָאוָיו וניהלָא יו לֵאָרְׂשִי ןןמש
 : דָעָו םֶלועְל ֹותּוכְלַמ דובָּכ םָש ְךּורָּב םר לוקכ

 לֶכְבּו ּךְבֶבָל לֶכְּב ְּךיֶהֹלֲא הָורְי תֶא ָּתְבַהָאְו
 םיִרָבְרַה ויָהְו :ְךֶרֹאָמ לָבְבּו ְךֶשִפַנ

 :ךֶבֶבְל לע םויה ףוצמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָלֵאָה
 ָךֶתיֵבְּב ּךּתְבָשְּב םָּכ ָּתְרַּבִרְו ךיֶנָבְל םֶּתְנִנָׁשְו

 הבוט תוילנרמ
 יׁשָרְרָמ ; רעֶד ,יוכו ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םָׂש ְךּורָּב

 ןעֶנעוֶועֶג זיא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ןעוֶו ,טְגאָז
 םיִכָאְלַמ יִד טְרעֶהעֶג רֶע טאָה ,לעֶמיִה ןיִא
 רֹובְּכ םֵׁש ךּורְּב, ְךרֶּבְתִי םֵׁשַה ּוצ- ןעֶגאָז
 וצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,"רָעְו םֶלּועָל ֹותּוכְלַמ
 .םֵׁש ףּורְּכ, ןעֶנאָז ךיֹוא ןעֶלאָז יז ןעֶרּוי יד
 סאוָוְרעֶּפ רֶהאָנ ,"דָעְו םָלֹועְל 'תּוכלמ דֹובְּכ
 רעֶד טאָה ,טייֵהְעֶליִטְׁ סאד ןעֶמ טְנאָז

 ט"ע שוריפ
 נּוא ןעֶניִטְסּול , ְךיִז רימ ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ
 = בוא ּונֵאיִגֲהַו .ףֶליִה ןייב ְךֶרּוד ףיז ןֶעייֵרְפ
 םולָׁש טיִמ רעֶדְנאַנַא ּוצ זְנּוא גְנעֶרְּב
 דֶרֶע רעֶד ןופ ןעקֶע רֶעיִפ עֶלַא ןּופ
 רעֶזְנּוא וצ גיִמְכיִר ףיוא זְנּוא רֶהיֵפ נוא
 ןייֵא טאָנ ןייִא טְסיִּב ּוד ןעֶד כ , דְנאַל
 | עֶרעֶזנּוא טְסאָה נא ףליה ןופ רעקרעוֶו

 טְנְהעֶנעֶג זנּוא טסאָה ּוד גּוא ןַעְרְייַה עלא זַא רעֶרְהעֶמ טְלייוֵוְרעֶדְסיֹוא תובָא
 זיִא יִז םאוָו ןעֶּבעֶגעֶג הָרְוּת יד זנּוא טְסאָה גּוא ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ןייד וצ
 *עָב רו .טָפאַשְּביִל טיִמ ףיד עֶגיִצְנייֵא וצ ּוא ריִד ןעקנאב ּוצ תֶמֶא ניִּבייֵא
 טיִמ לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייז ןָא טְלייוַוְרערסיוא טאָה סאוָו טאָנ ּוד טְכיֵּב טְּביול

 : : טְפאַשְּביִל |
 גבירעס ייִּב ְךיִו טְניִפעֶג עמש תַאיִרְק ןּופ ׁשְטייֵמ יד |

 16 3 א (מ"ע רוזזחפל
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 םֶּמְרַׁשְקּו :ךֶמּוקְבּו ּךְּבְכשְבּו ךרְרב ּךֵּתְכָלְבּו
 םֶּתְבַתְכּו:ךיֶניע ןיֵּב תֹפָשֹמְל ּויָהְְּךְרֶילַעתֹואְל

 ;ְךיֶרָעְׁשִבּו ךַתיִּב תוזוזמ לע
 הָוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יֵתֹוָצִמ לֶא ּועְמְׁשִּת עומַש םִא הֶיְהְ

 לֵכְּב ֹודְבֶעְלּו םֶכיֵהֹלֶא יי תֶא הָבָהֲאָל םויה םֶכְתֶא
 הֶרֹוי ֹוּתִעָּב םֶכִצְרִא רטמ יִּתַתָנְו :םֶכְׁשִפַנ לֶכְבּו םֶכְבִבָל
 בֶׂשֵע ִּתַתָנְו :ּךֶרֶהְצִיו ְּךֶׁשֹריִתְו דנג ָּתְפַסֶאְו ׁשֹוקְלַמּו
 ןפ םֶכָל ּורָמָשה :ָתְעבָׂשְו ָתְלֹכָאְו ךֶּתְמֶהְבִל ףרשב
 םיִרֲחֲא םיִהֹלֲא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרְִו םֶכְבַבְל הדָּתְפִי
 םימשה תֶא רַצָעְו םֶכָּב יי ףא הֶרָחְו :םֶהָל םֶתיחְַּׁשִהְו
 םֶּתְדַבֲאַו ּהָלּובְי תֶא ןֵּתִת אל הָמָדֶאָהְו רֶמֶמ הָיְהִי אלו
 םֶּתְמַׂשְו :םֶכְל ןתונ יי רשא הבוטה ץֶרָאָה לעמ הָרֵהְמ
 םתא םֶּתרַׂשְקּו ם םֶכְׁשִּפַנ לַעְו םֶכְבַבָל לַע הָלֵא יִרָבְד תֶא
 םֶּתְדַמְלְו :םֶכיֵניֵע ןיֵּב תֹפִמֹוטְל ּויָהְו םֶכְדִי לע תֹואָל
 ָךְתְכָלבּו ְךֶהיֵבְּב ְּךֵתְבַׁשְּב םָּב רֵּבַדְל םָכיֵנְּב תֶא םֶתֹא
 ָךְתיֵּב תוזוזמ לַע םֶּתְבִתְכּו !ךֶמּוקְבּו ּּבְכָׁשְבּוְךֶרָדב

 ; ְךיֶרָעְׁשִבּ
 הָמָרֲאָה לַע םֶכיֵנְב ימיו םֶכיֵמְו ּוּבְרִי ןַעַמְל

 םֶהֶל תַתָל םֶכיֵתֹבֲאַל יי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 ;ץֶרָאָה לע םִיַמָׁשַה יִמיִּכ

 הבומ תוילגרמ
 יד ןופ טעיֶבְנִנ'עֶג ךיא ּבאָה "דָעו םִלֹעְל לׁשמל ,טְנאָזעֶג יסא בר אָנֵּת רעֶניִלייַה
 ןעֶגאָז טאָד רֶהיֵא לאָז רעֶּביִרעֶד , םיִכָאְלִמ ןיִא ְךֶלֶמ םעֶד ייַּב טעיֶבְנגיעֶג טאָה רעֶנייֵא
 ,ןעֶרעֶה טינ ןעֶלאז םיִכָאְלַמ יד ,ליִטְׁשְרעֶר ןיִא סאָד טאָה נּוא ,גְנּורְהיִצ עֶרֶעייֵטַא בוטש
 ןּופ ןייר ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו רּוּפַּ םֹוי רעֶֶּא רֶהיֵא ּוצ טאָה נוא ,ּבייוַו ןייַז ּוצ טְגְנעֶרְּבעֶג
 אָרֹומ ןייק טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ,םיִכָאְלַמ יונ דְניִז ןּוהָטְנֶא רֶהאָנ וטְסְלאז גָנּורְהיִצ םעֶד ,טְנאָזעֶג
 ּותּוכְלַמ רֹובְּכ םֵׁש ףךּורָּב, ןעֶגאָז ּוצ ייֵז ראפ סאָד ,שיִנ טְהעֶז רעגיי ןעוֶו ּבּוּמְׁש ןיִא
 ףיוה רֹוּפִּכ םֹוי ןעֶמ טְגאָז םּורעְר ,ידָעְוםָלֹועְל ,ןעֶדּוי יִד ּוצ טְנאָזעֶג השמ טאָה עֶניִבְלעֶצ
 ו רָעְו םֶלֹועְל ֹתּוכְלַמ דֹובָּכ םָש ְךּורְּבַי ֹותּוכְלַמ רֹובְּכ םֵׁש ָךּורָּב ןּופ ביופ םעד ליי

 תמא 1 2 תיב (8"ע | רווחפ)

% 
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 .פָאָרְׂשִי יַנְּב לֶא רֶּבַד :רמאל השמ לֶא ַײ רמי
 יֵפְנַּכ לַע תֶציִצ םֶהְל ושעו .םהְלַא ָּתְרַמֲאו

 : תַלָכִת ליִתַפ םנְּכַה תֶציִצ לע ּונְתָנְו םֶתֹרֹדְל םֶהיֵדְנַב
 תֹוָצַמ לָּכ תֶא םֶּתְרַכָּו ותא םֶתיִאְרּו תֶציִצְל םֶכָל הָיְהְ
 יִרֲחַאְו םֶכְבַבָל יֵרָהַא ּורּותְמ אֹלְו םתא םֶתיִׂשֲעַו יי
 ורבת ןעמל :םֶהיֵרֲחַא םינוז םָּתַא רֶׁשֲא םֶכיֵניִע
 !םֶכיֵהֹלאָל םישודק םֶתיֵיְהִו יִתֹוָצִמ לָּכ תֶא םֶתיֵׂשֲעַו
 םִיַרְצִמ ץֶרָאֵמ סבא יִתאָצֹוה רֶׁשֲא םֶכיִהְלֶא יי יִנֲא

 ;םֶכיֵהלֲא יי יִנָא םיִהֹלאֵל םֶכָל תויְהָל

 בוהָאְו ןְמָאנְו רשי םִיַקְו ןֹוכָנְו ביציו ,תֶמֶא
 ריִרַאְו ארֹונְו םיִעָנְו רֶמְחְנְו ביִבָחְו = |

699 64 

 | ט"ע שוריפ

 -+ רעֶׁשְרעֶה רעֶזְנּוא זיִא טאָג רעֶניִּבייֵא יִעָּב נוא םיוִועֶג נּוא תֶמֲא ביי תֶמֶא

 בבלעי וצ ןעֶזְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש רעֶד רצ / נּוא טְגיִמעֶטְׁשעֶּב נּוא טְגיִטְמעֶפ

 למ רעֶזְנּוא רעֶציִׁשעּב רעֶד זיִא רֶע ביל נוא טְּביולְנעֶּב נוא גיִטְראַּפְטְכעֶר

 רוד ןעֶרעֶרְנַא םעֶד וצ רוד ןייִא ןופ נוא ניִמַסּולְנ נּוא ךעֶלְדְניירפ נוא ךעָל

 ןעמאנ ןייז א גיִדְנעֶטְׁשעֶּב רֶע זיִא גוא קְראַּטְׁש נּוא גיִטְכְראַפ נּוא םיִז
 לֶהיִטְׁש ןייַז נּוא ואְַבְו .גיִרְנעֶטְׁשעֶּב זיא ואז בו .ןעֶמּונעֶגְנָא נּוא טְביִרעֶגְנָ

 גוא ְךייֵרְניִניִק ןייַז נוא טייֵרְּבעֶגְנֶא זיִא ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ְךאַז יד ןייש נוא טונ
 גֹניִּבייֵא ףיֹוא םויקא טאָה טייֵהְראוָו ןייו = עמש תַאיִרְק ןופ הָׁשְרַּפ רעֶד ןיִא אָד

 ַביִרעֶּבעֶל ןעֶנעֶז דייֵר עֶנייַ נוא וי ָניִביֵא רעֶר ןיִא זנּוא ףיוא טְגאָזעֶג

 ףָתאֵהְראוָו ןעֶנעֶז ייֵז גיִדְנעֶטְׁשעֶּב נוא רעֶר סאָד תֶמֶא זיִא סאָד תַטא ,טייק
 גוט 9 2 (₪"ע רווחפנ



 19י רופכ םויל תירחש

 וניֵנְּב לַע ,ּוניֵלֲעְו ּוניֵתֹובֲא לע .םיִמָלֹוע יִמְלֹועְלּ
 לֵאָרְׂשִי עַרָז תורוד לָּכ לַעו , וניתורוד לַעו

 ;ְךיֶדְבֲע
 :דַעו םֶלֹועְל םִיַקְו בוט רָבָד ,םיִנֹורֲחַאָה לֵעְו םיִנֹוׁשאֶרָה לַע

 זניָהְלֶא ו אוה התאש תַמּא +רובַעְ אֹלְו קוח , הָנּומָאְ תַמָא |

 ,ּוניֵתֹובֲא לֵאֹוג ונְלֲאֹונ ,ֹוניֵתֹובֲא ְךֶלֶמ ונכלמ | ניֵתֹוּבֲא יתלאו

 ןיִא ,ּךֶמְׁש םָלֹועְמ  ּונֵליִצַמּו ונדופ ּונֲתָעּוׁשִי רּוצ  ּונָרְצֹוי
 ;ףֶתֶלּוז םיִהלֲא

 עישומו ןנִמ .םֶלועְמ אוה הָּתַא ּוניֵתֹובֲא תַרָזָע
 םלוע םּורָּב :רּודו רוד לֵכְּב םֶהיֵרֲחַא םֶהיֵנְבִל
 א יֵסְפַא דַע א ב =
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 ,ןעֶטייֵצ עֶניִּבייֵא ףיוא גיִטְסּולְג נוא גיט

 גּוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ףיוא וגיסוכמ לפ
 ןעֶלעוֶו סאוָו טְריִּבעֶג יִד ףיוא זָנּוא ףיוא
 ןופ טֶריִּבעֶג יִד ףיוא נּוא ןייז זְנּוא ְךאָנ

 ;טְכעֶגְק עֶנייֵ לֵאְרְׂשִי רעֶדניק יד
 ףיוא וא עֶטְׁשֶרֶע יִד ףיוא םיִוׁשאִרָה לע

 נּוא טונ הָרֹוּת יִר זיִא עֶמְצעֶל יד
 הָרוּתיִד תא ,גיִּבייֵא וצ טְניִמעֶטְׁשעֶּב
 סאָד סיוִועֶג נּוא תֶמָא ןעֶנעֶז תֹוָצִמ נוא
 ןייז םייקמ ייֵז ןעֶלאָז ריִמ קוחא זיִא
 רעֶזְנּוא טאָג טְסיִּב ּוד סאָד תֶמָא זיִא םָע
 ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ םאָג נּוא טאָ
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ גיניק רעֶד גיניִק רעֶזְנּוא
 .ְרעֶד נּוא רעֶוייֵלְרעֶד רעֶזְנּוא עמל
 רעֶזְנּוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ רעֶזייֵל
 ןּופ ןעֶזְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש ַא א רעֶפעֶׁשעֶּב

 : 8 (8"ע רווחמ)

 העֶזיילְסיוא רעֶזְנּוא ונצפ ,ףֶליִה רעֶזְנּוא
 ןעֶמאָנ ןייד רעֶמְרעֶׁשעֶּב רעֶזְנּוא גּוא
 טיִנ טאַנ ןייק זיִא סֶע ניִּבייֵא ןּופ זיא

 ;אָנ ריִד ץּוח ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ ףליה יִר ּויימנִא תַרָזֶע

 גיִּבייֵא ןּופ טאָג ּוטְסיִּב ןעֶרעֶטְלֶע
 ומְסיִּכ רעֶפְלעֶהַא ַא גוא רעֶציִׁשעֶּבַא ןָא
 ייֵז ְךאָנ ןעֶנעֶז סאוָו רעדניק עֶרֶעייֵז וצ
 ןייר עֶׁשְטאָח פג , תורוד עֶלַא ןיִא
 טְלעוֶו רעֶד ןופ ְךייֵהְרעֶד ןיִא זיִא גְנּוציִז
 טְלעוֶו רעֶד ףיוא חיִנשמ א ְףאָד ּומְסיִּב
 ןיא זיִּב זיא הקדצ נּוא םָּפְׁשִמ ןייר וא
 ליואוו ישא , דָרָע רעֶד ןופ ןעקע יד
 עֶנייֵר ּוצ טְרעֶה אָד רעֶד ׁשְטְנעֶמ םעֶד
 ןעֶצְראַה ןייז ףיוא טּוהט גּוא תוְצִמ
 רהאוו זיא םָע הפ תא ,הָרֹוּת ןייַד

 'וד 8
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 אוה הָתַאְ ,ןושאר אּוה הָתַא תָמֲא ;םיִנָבו תֹובָאְל , םֶביִר |
 :ַע ישומו לֵאֹונ ְךֶלֶמ ּונָל ןיִא ךיֶדָעְלַּבִמּו ןורחא
 לָּכ !ּונָתיִדְּפ םידבע תיֵּבִמּו ,ּוניֵהלֲא יי ּונָתְלַאְנ םִיִרְצְמִמ
 ָתְעַקְּב ףּוס םִיַו .ָּתְלֶאָנ ְּךְרֹוכְבּו ,ָּתְנִרָה םֶהיֵרֹוכְּ
 םהירצ םימ וסכיו .ָתְרבַעַה םידידי) ,ָתְעַּבִמ םידזו
 וממורו ,םיבוהא חבש תאז לַע : רתונ אל םֶהָמ רֶחֶא
 ,לֵא
 יח לֶא ְךֶלֶמְל תֹואָדֹוהְו
 םיִאָנ .ליִּפְׁשַמ ,אָרֹנְו
 ,םירוסא

 תוכרב , תֹוחָּבְׁשִתְו תֹוריִׁש תֹוריִמְז םידירי ונתנו
 לודנ ,אָּׂשַנְו םר ;םִיַקְו
 איצומ ,םיִלָפְׁש = ּיִּבְנמו

 ומעל הֵנֹועְו .םילד רֶזֹועְו ,םיִוָנֲע הָדֹופּ
 אּוה ְךּורָּב ןוילע לֶאָל תולה :ויָלֵא םֶעוַׁש תֵעְּב
 . הָחְמִׂשְּב ,הֶריִׁש ּונָע ףל ,לֵאָרְׂשִי ֵנְבּו הָׁשמ רוב

|| 

 : ;םֶלֶכ ּורְמֶאְו הֵּבַר

 ט"ע שוריפ
 ןייֵא קְלאַפ ןייד וצ ראה א טֶסיִּב ּוד

 ייז ראַפ ןעֶגיִרְק ּוצ גיִניִק רעֶקְראַטְׁש

 סאָד רֶהאוָו זיִא סאָד גֶעיִרְק רֶעייֵז

 נוא רעֶּטְשְרֶע רעֶד טְסיִּב טאָנ ּור

 זנוא אָד רעד , רעֶטְׁשְהעֶטְנּוא רעד

 מאָנ סור ,טֵפְלעָה נוא טְזייֵלְרעֶר

 םִיַרְצִמ ןופ זָנּוא טְסאָה וד טאָג רעֶזְנּוא |

 יעָג ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו זיוה םעֶד ןּופ

 עא כ טייס 7 ןעֶזעוֶו
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 | נוא ייל שר ּוטְסאָה ירש יד נוא

 ןעֶקְניִזְרעֶפ טְכאַמעֶגי ומסאה םִיַרְצַמ יִד
 ּוד טְסאָה לֵאְרְׂשִי עֶטְּביִלעֶג יִד נּוא

 נוא םִי עד ןעֶרְאָפְרעֶּי טְכאַמעֶג

 טיִנ זיא יי ןופ "רעְניא "םאְר , דָנייַפ

 ןעֶּבאָה ףיֹורָר תאו לצ .ןעֶּבִּבעֶגְרעֶּביִא
 טְּביֹולעֶג טאָנ לֵאָרְׂשִי עֶטְּביִלעֶג יד

 5 א (₪"ע רוותמ)

 ביול ןעֶּבעֶגעֶג נּוא טְּבייַהְרעֶד חנוא
 גוא גנוׁשְטְנעֶּב , גְנּומּורְּב נּוא גְנאַזעֶג
 זיִא רֶע סאוָו למ םעֶד ּוצ גְנּוקְנאַדַא
 רעֶגיִטְפאַהְדְנאַטְׁשַא א נוא רעֶניִדיִּבעֶל ַא

 .ְרעֶד נוא ףיוה זיא רֶע ₪ ,םאָנ
 רָע ליפשט ,גיֵמְכְראַפ נּוא םיֹורְג ןעֶּביֹוה
 -רַעְר נּוא עֶגיִרְרעֶפאָה ניִרעֶדיִנ טְכאַמ
 םיוא טהיצ רֶע ,עֶגיִרעֶריִג יד טְּבייֵה
 יעְד יִד טְזייֵלְרעֶד נוא עֶנעֶגְנאַפעֶג יד
 יִד טְפָלעֶה רֶע .נּוא רו ,עֶגיִטּומ
 ןייַז ּוצ טְרעֶפְטְנֶע רֶע גּוא עֶמיִרָא
 ןעוֶו טייַצ רעֶד ןיִא לֵאָרׂשִי קְלאַפ
 .הָלִפְּת טיִמ םֶהיֵא ןצ ערש יז
 םעֶר ּוצ ןייֵׁש זיא ּביױל יִר תֹולהה
 רֶע זיִא טְּביוִלעֶג טאָנ ןעֶמְׁשעֶרְּבייֵא
 יִד נּוא הָׁׂשֹמ טְּבולעֶג ּטְרעוֶו נּוא
 ףיוה ַא טימ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק

 םיֹורְג טיִמ הָּכנ הָמְּמַשְּ .ןעֶגְנּוזעֶג לוק
 דַײרּפ | 4
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 :אָלָּפ השע תולהֶת אָרונ ׁשֶרְוקַּב רֶרָאְנ הָכּומָּכ יִמ ,יָנ םיִלֵאָּב הָבּומָכ יִפ

 ,םָלְּכ רַחַי םָיַה תַפְׂש לע ףֶמֶׁשֶל םיִלּואְנ ּוחְּבִׁש ,הָׁשָדֲה הָריִׁש
 ּורָמָאְו ּוכיִלְמָהְו ּודֹוח

 :דַעְו םֶלֹועְל ְךולְמִי יי

 ,לארשי תַרֶזֲעְּב הָמּוק ,לֵאָרְׂשִי רוצ
 הָדּוהְי ץֶנֶאָנִב

 הָרָפּו
 0 ּונֵלֲאֹונ ,לארשיו

 הָּתַא ְךּורְּב .לֵאָרְׂשִי 27 ,ומש תֹואָבְצ
 ;לֵאָרְׂשִי לֵאָג יי

 : ךֵתָלֲהְּת ריִנָי יפו חָּתַפִּת יֵתָפְׂש ינדא

 ,םֶהָרְבַא יַהְלַא ,ּוניֵתֹובֲא יתְלאָו וניִהלֶא ,יָי הָּתַא ךּורְּב
 רובגה לֹודְנַה לֵאָה .בקעי יַחְלאַו .קַחצי ימלא

 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסָה לֵמֹוג .ןֹויְלֲע לא .אָרונַהְו
 ןעמל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לַאונ איִבֵמּו ,תֹובָא יִדָסַח רֵכֹוזְ

 ;הָבֲהֲאַּב ומש

 ט"ע שוריפ
 :טְנאָזעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה נּוא דייֵרְּפ
 ףיילג ריד זיא רעוֶו טאָנ הָנֹומְנ ימ

 זיִא רעֶוֶו עֶקְראַטְׁש יד ןעָשיונצ

 יָניִלייֵה םימ ניׁשעֶ נּוא ְךייַלְג ריד
 גיִמְכְראָּפ ןיא אָד רעֶד תֹולָת אָרֹונ ,םייק
 : ; רעֶדְנּואוװ טּוהְמ אָר רעֶד בול טיִמ

 ןעֶּבאָה גְנאַזעֶג ְעייַנ ןייֵא הֶׁשָדֲה הָריִש
 טְּבֹולעֶג לֵאְרְׂשִי עָטְוייֵלְרעֶר יד

 ןעֶמְראָּב םעֶד ףיֹוא ןעֶמאַנ ןייַד וצ

 .רעֶדְנאַנַא טיִמ עָלֵא םי םעֶד ןופ
 ןעֶּבאָה גּוא טְקְנאַרעֶג ייז ןעֶּבאָה די

 9 א (מ"ע רוותמ)

 ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה גּוא ןעֶגיִניִק טְכאַמעֶג
 ;ניִּבייֵא ןעֶגיִניִק לאָז טאָנ רי" ַ'

 ןּופ טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶד ליוו רּוצ
 ןעֶגעוֶו ןופ ףיוא ייֵמְׁש לֵאְרָׂשִי

 זייָלְרעֶר נּוא חד ,לֵאָרְׂשִי ןּופ ףליֵה יד
 וד יִוָנ ױזַא ויָטְצ , לֵאְרׂשִי גוא הָדּוהְי
 םיִאיִבָנ עֶנייֵד ףרּוד טְנאַזעֶג טסאה
 יעַב עֶלַא ןופ טאָנ רעֶזייֵלְרעֶד רעֶזנּוא
 ֶניִלייֵה רעד ןעֶמאַנ ןייז זיִא ׁשיִנעֶּפעֶׁש
 וטְסיִּב טְּביולעֶג ךּורְּב , לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ

 : ;לֵאָרְׂשִי טְזייֵלְרעֶר טאָה סאו טאָנ
8 | 
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 :םייח םיִהֹלֲא ףֶנֲעַמְל .,םִיָיַחַה רֶּפַמּב ּונֵבְתָכְו .םייחּב ץֹפָח ְךֶלֶמ , םִיַחָל ּונֵרָכָ

 :םֶהָרְבַא ןֵגֶמ .ָיָי הָּתִא ורב :ןגֶמּוַעיׁשֹומּו רוע ךֵלָמ
 :ַעיִשוהְל בר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹרֲא םֶלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ףמוס .םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הֶיַחְמ דֶסֶחְּב םיִיַח לֵּכְלַכְמ
 םִיַקְמּו םיִרּוסֶא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלְפונ |

 הָמֹוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ְךֹומְכ יִמ .רֵפָע יֵנֵׁשיִל ּותָנּומָא
 :הַעּושי חיִמָצַמּו הָיַחַמּו תיִמַמ ךָלֶמ .ךָל = |

 4 םיִמֲחַרְּב םִיַחָל ויָרּוצַי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףומָכ יִמ

 הָיַחְמ .יי הָּתַא ְךּורָּב :םיִתָמ תֹוָחַהְל הֶּתִא ןְמָאְנ
 ; םיִתָמַה

 ָךּולְלַהְי םוי לֶכְּב םישודקו ,שודק ּךֶמֶׁשְו שודק הֶּתַא
 ;הָלָס

 לע ףתמיִאו ּךיִשֲעַמ לָּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ְךֶדֶחַּפ ןֵּת ןֵכְב
 וֲחְַּׁשִיְו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ ַּךּואְרָיְו ,ָתאֶרָּבֶׁש המ לב

 תושעל ,תֶחֶא הָדְנֲא םֶלֶכ ּוׂשְעָיְו ,םיִאּורְּבַח לָּכ ְּךיֶנְָל
 ןֵמְלָׁשַהָׁש ּוניֵהלֲא יי ּונְעדיִש ומָּכ ,םֶלָש בֶבֵלְּב ְּךֶנֹוצְר
 לָּכ לַע אָרונ ּךְמָׁשְו ,ּךניִמיִּב הָרּובְנּ דרְָּב זוע נפל

 :תאְרְּבִש המ
 ד ומ "ומ ומ רו ב

 םייחל חרוא
 - לֶהאָמ ש טאָה רעֶטאָפַא ,לשמ יִּפ לע ןעֶטּוג םוצ זְנּוא קְנעֶרעֶג ,םיִיַחְל ּונְרָכָו

 ךיִא ןְהּוז עֶביִלְטֶע עניי טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא  םיִרְפִס עֶניִלייֵה יד . ןעֶּבעֶל
 הָלָפִּת יד טעֶּב ןעֶמ תַעשְּב זַא ןעֶּבייַרְׁש
 עֶטְסאָרְפ ןעֶּבאָה ןעֶגיִז ןיא טְׁשיִ ןעֶמ לאָז
 ראָנ ,טְסְּבְלעֶז ןעֶּבעֶל עֶכיֵלְרעֶּפְרעַק סאָר
 םיימ ףויא ןעֶמעֶּב רע רעֶד לאָז עמ

 ןייֵטְׁשְרעֶפ סאָד ריִמ 'ןילעוֶו , אָּבַה "לוע ןופ
 2 א (8"ע רוותמ)

 ןעֶנְרעֶל ףיז ןעֶלאָז ייז רעֶדְנעֶל עָטייונ

 טונג ןעֶלאָז גוא ,םיִנעָטְנעֶק עֶגעֶריִׁשְרעֶפ
 , טָלעֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְריִקעֶטְקאַרְּפ
 םֶהיֵא ןעֶלאָז ייֵז טְנאָזעֶגְנָא ייָז טאָה נּוא

 לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶּייֵרְׁש ףֶעיִרְּב לְהאָמ עלא ןיִנ
 יה ,ייֵז טיִמ טייֵנְרעֶד םֶע יֹוזַא יונ ןעֶסיוו

 עלא 6
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 הוקתו ְךיאְריִל הָלֵהִּת ,ְּךֶמֵעְל יי רֹוכָּכ ןֵּת ןֵכְבּו
 םיִלֲחֵיְמַל הָּפ ןוחתפו ,ּךיִׁשְרֹורְל הָבֹוט

 תַחיִמְצּו ,ְּךֶריִעְל ןוששו ,ְּךֶצְרַאְל הֶחְמִׂש , דל
 .ּףֶרישְמ ישי ןָּבְל רנ תכירעו .ףדבע דודל ןְרָק

 :ּוניִמָיְב הָרָהְמִּנ
 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירשיו ,וחמשיו ּוארָי םיקידצ ןֵכְבּ

 הָעָשרַה לֶכְו ,ָהיִּפ ץֶּפְקִּת הָתָלֹועְו .ּוליִנָי הָנרְּ
 :ץֶרָאָה ןמ ןודז תֶלֶׁשְמֶמ ריבעת יִּכ הָלְכִּת ןֶׁשֶעַּב הָלֵּכ

 -רַהָּב ,ךישעמ לָּכ לע ,ְּךֶדֵבְל יי הָּתַא ךולמתו
 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו ,ְָּרובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןויצ

 םלועל יי ךולמי .השרק יִרְבַדְּב בּותְּכַּכ ְּךֶׁשְרַה
 : היּוללַה רודָו רודל ןֹויִצ ךיהלא

 בּותָּכַּכ.ְךיֶרָעְלִַּמ ּחולֶא ןיאו ,ְּךֶמֶש אָרְונְוהֶּתַא שודק
 שדקנ שודקה לֵאָהְו ,טֵּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ּהַּבניַ
 ;שודקה למה ,י הֶּתַא ָךּורָּב :הָקָדְצִּב

 ּונתממורו ,ּונָּב ָהיִצָרְוּונְחֹוא ָּתְבַהָא , םיִמַעָה לָּכִמ ּונָּתְרַהְב הָּתִא
 ונּכְלַמ ּונָּתְבַרקְו ,ּךיִתֹוְצִמְּב ּוּתְׁשַדָקְו ,תונושלה לֶּכִמ
 ; האר וניִלֲע ׁשֹודְקַהְו לֹודְגַה ףמשו ,ּךֶתָדֹובֲעַל
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 םייחל חרוא

 ְּמַעָׁש רֶע סאָר ,ןעֶּביִרְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶּפאָרְטיִג ןעֶמאַזּוצ ְךיִז ןעֶּכאָה רעָרּורְּכ עֶלַא
 יז ,,םיִרֵבֲח עֶנייֵז עלא ראפ רֶעייֵז יז עג ןעֶּבאָה רעֶרְניִק יד ,טְראָטְׁש א ןיא
 םֶהיִא ןעֶּבאָה גוא רעֶמאָפ רֶעייֵז טְגְלאָפ
 רעֶדעֶי גוא ,ףֶעיִרְּב ןייק סי ךאקעג טיִג
 םּוצ ףֶעיִרְּב ַא ןעֶּביִרְׁשעֶגְּפָא טאָה רעֶדְנּוזייֵּב
 רעֶנייֵא ,תושקּב עֶרעֶדְנַא טיִמ , רעֶטאָּפ

 92 % (מ"ע רוותמ)

 .ךיִלְרעֶגייַ עֶרֶעייֵט ןּוהְטעֶגְנָא עֶלַא ןעֶהעֶג
 םֶהיֵא לאָז רעֶטאָפ רעֶד רָע טְגְנאַלְרעֶפ
 ּייִווְצ רעֶד . ליִרעֶגייֵז רֶעייֵמ א ןע קיש ףיוא
 "אש ןעֶּגיִרְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶדּורְּב רעֶמ

 לאו []
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 הָשּורְקִל הָזַה תָּנַׁשַה יי םוי תֶא הָבֲהַאְּב ּוניִהְלָא יי ול ןִתִמַו
 הֵחיִלְסְלִו הָליִחְמַ ,הָּזַה םיִרפכַה (םוי תֶאְו , הָחּונְמְִ

 דקָפיו עַמָׁשִיְ הצרה ה הָאְרִיְו ַעיִגיְו אֹבָיְו הל ,וניתוכש יֲהֹלאָו ּוניַהלֶא
 דוד ןֶּב ַחיִׁשָמ ןורכו ,ּוניִתובָא ןורכזו ,ּונֵנֹורְקִּפּ ונֵנֹורְכִז רֵכְָיְו

 .ינפל לֵארְׂשִי תיֵּב ףֶמֵע לָּב ןורכזו .ףשדה ריִע םילָשּורי ןורכזו , ָהָדְבַע
 ,הָּזַה םיִרְּּּכה םויִּב םֹולָׁשְלּו םיִיַחְל ,םיִמֲחַרְלּו רָסֶחְלּו ןחל . הָבֹומְל הָמיִלְפִל
 . םייַהְל וב ּונֵעיִׂשֹוהְו ,הָבֵרְבִל וב ּונָרְקַפּו . הָבֹומְל וּב ,ּוניֵהֹלֲא יו ּונֵרְכָז
 ,ּוניניֵע ְךיֶלֵא יִּכ ּנֲעיִׁשֹוהְו ּוניֵלֲע םֵחַרְו ,ּונֵגָחְו םּוח םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי רַבְדִבּג

 : הָּתֶא םּוחָרְ וי ,ךֶלֶמ לֵא יִּכ
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 ניעשפ רבע הָחִמ ,הָזַה םירפכה (םויְבּו הָוַה
 החומ אוה יֵכֹנָא יִכֹנָא , רּומָאַּכ ךיִניֵע דָגָנִמ וניתאטחו

 בַעְכ יִתיִחַמ ,רַמָאְנו ;רֹוּכְזָא אל ְךיֶתאֹטַחְו יִנֲעַמְל ְךיֶעָׁשִפ

 ,רַמֲאנְו : ְךִּתְלַאָנ י יי ילא הָבּוׁש , ְךיֶתאֹמֲח ןנֲעַכְו ְךיַעָׁשַּפ

 םכיתאטח לכמ , םָכְתֶא רֵהמְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכִי הָזַה םויב יִּכ
 (ּונֵתָחּונְמב הצר ניִתֹובֲא יהלאו ּוניָהְלֶא תבשל) ;ּורָהְמִּת יי ינפ5

 ,'ףבוטמ ונֲעְּבׁש . ְךֶתָרֹותְּב ונקלַח ןֵתְו ד ְךֶתֹוָצַמְּב ונשךק
 ןוצָרְבּו הָבֲחַאַּב גניַהלַא יי ונְליִחְנַהְ 5 .ְךָתָעּוׁשיִּב ונחמשו

 ְךֶדֶבֶעְל ּונֵּבְל רהטו (ףֶמֶׁש ישדק למ לֵאָרְׂשִי וב וחעוני| , ףשדק תָּבש

 ןּורָׁשִי יִמְבָׁשְל ןלַחמו לֵאָרְשִיְל ןֶחֶלָס הָתַא יִּכ ,תָמֵאָּב

 חלוסו לֵחֹומ ְךֶלֶמ ּונָל ןיִא ךידָעְלַּבִמּו ,רֹודְו רוד לֶכְּב
 וניֵתֹונֹוֲעַל ַחֵלֹוסְו לַדֹומ ְךָלָמ ,י יי תרָּתַא ְךּורָּב . ,הָּתָא אֵלֲא

 םייחל חרוא

 ְאַלְש רעד ןופ ןעֶלייֵה ןעֶנעֶק יז לאָז רֶע רעֶד ,םיִׁשֹוּבְלַמ עֶרֶעייֵט ןעֶקיִׁש םֶהיֵא לאָז
 םֶהיֵא טאָה רעֶדּורְּב רעֶדְרעֶּפ רעֶד ,טייק רָע זַא ןעֶּניִרְׁשעֶג טאָה רעֶדּורְּב רעֶטיִרְד
 ײַב טְלאַה רֶע םאָד ןעֶּביִרְׁשעֶג רעֶריִו  םיִא זיִא ,טייצ עֶגְנאַל ַא ןיוש קְנאַרָק טֶניל
 רְמעָרְפ ןייֵא ןיִא זיִא רֶע נּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש םעֶד רֶע טעֶּב ,ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹוא רֶלעֶג םאָד
 רֶלעֶג ןעֶקיִׁש ׁשְטאָה םֶהיֵא רֶע לאו ,רָנאַל ןעֶקיִׁש רֶלעֶג רלאּב םֶהיֵא לאָז רֶע רעֶטאָפ;

 רע 8 2 א (ם"ע רווחפ)
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 ֶכֵּב ּוניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ומַע תֹונוֲעַלְו
 0 חָּבַׁשַה חג שדקמ ץיֶרֲאָה לָּב לע ְךֶלֶמ ,הָנָׁשְי הָנָׁש |

 : רכה םויו לָאְרֶשי

 תֶא בֵׁשָהְו ,םֶתָלִפְתַבּו לֵאָרְׂשִי ְּךְמַעְּב ּוניֵהֹלֲא יי הָצְר
 םֶתָלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי ישאו ,ְךֶהיֵּב ריִבְדִל הדובעה =
 תדובע ,דיִמֵּת וצְרָל ֵהְתּו ,ןֹוצָרְּב לֵּנִכְת הֶבָהַאְּב

 :ְךֶמֵע לֵאָרְׂשִי

 יי הָּתַא ְךּורְּב :םיִמָחַרְּב ןֹויִצָל ְּךבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניִזֲחְתְ
 ןֹויִצָ ֹותְניִכְׁש ריִּזֲחַמַה

 רָפְַנ = הָרֹונ .רודו רודל אוה הֵּתַא רגש ןגמ ו ניי רצ
 ףיֶסָנ לַעְו ל תֹודוקִּפַה ּוניֵתֹומְׁשִנ לַעְו ףֶריַּב םיִרּופְמַה ּונייַח לַע ךָתָלְהִּת

 .םִיָרָהַצְו רקוב ברע ,תֵע לֵכּבָׁש ל יֶתֹובּוטְו .ךיֶתֹואְלְפִנ לַעְו ּונֵמֶע םוי לָכְּבִׁש
 םָלֹועַמ ,ףיִרסח ּומַת אל יִּכ םֵחַרְמַהְו ,ףיִמֲחַר ּולָכ אל יִּכ בוטה

 ;ךֶל וניִוֵק

 :דָעְו םָלֹועְל ,דיִמָּת ּונְֵּלַמ ּךֶמַׁש ,םַמֹורְתיזּךֵרְֶּהַי םָלְּכ לע
 :ףֶתיִרְב יֵנְּב לָּכ ,םיִבֹוט םיִיַחְל בותְכּו

 לֵאָה ,תָמֲאַּב ְךְמׁש תֶא ּולְלַהיְו ,הָלָס ףודוי םייחה לכו
 ךמש בוטה , יי התא ָךּורָּב : : ; הָלָס ונְתָרְזעְ ונתעושי

 ; תודוהל הָאָנ ְּךֶלֹ

 ּוניֵלֲע ,םיִמָחַרְו דָסֶחְו ןֵח ,הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיש
 דֶחֶאּכ ּונָלַּכ ּוניִבָא ּונָכְרְ .ךֶמַע לֵאָרְשִי לָּכ לע

 םייחל חרוא
 ףיֹוא נּוא ,םיִכיֵרְכַּת ףיֹוא ןעֶּבאָה לאָז רֶע

 ןעֶכיֹורְּב טיִנ לאָז רֶע ,ןעֶפיֹוק ּוצ עקרק א
 =ָםוא א ףיֹוא ןעֶניִל ּוצ טיֹוט םעֶד ְךאָנ

 יד ןעֶּבייֵרְׁש םעד ייפ ,עקרק עֶטְסֶנּו
 ּבּומְש ןיִא ןעֶזעוֶועֶג יִדאֵרְג זיִא ,ףֶעיִרְּב עֶלַא
 סאו ןְהעֶזעֶג טאָה נּוא ,ׁשְטְנעֶמ רעֶנּולְק א

 2 8 (₪"ע רוותט)

 רָע טאָה ,ףעיִרְ ןייז ןיא טְּבייֵרְׁש רעֶרעֶי
 רֶעייֵז ףיִמ טְרעֶדְניִו סֶע ,ייֵז וצ טְגאָזעֶג
 רעש רֶהיֵא טנעק יֹוזַא יִו ,ףייא ףיֹוא
 טעוו ,ףֶעיִרְּב עֶכְלעֶזַא ןעֶּבייֵרְׁש רעֶמאָפ

 ןעקיש וצ ,ןעֶכְראָה ךייַא רעֶמאָּפ רֶעייַא ןעֶד
 .,םיִשּוּבְלַמ עֶרָעייֵט גוא ,לעֶרעֶגייז רֶעייֵט א
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 ,ּוניֵהֹלַא יי ּונָל ּתַתָנ ְךיֶנָּפ רֹואְב יִּכ ,ְךיֶנָּפ רֹואְּב
 םיִיַחְו םיִמֲחַרְו הָכָרְבּו הקָדְצּו ,דֶסֶח תַבֲהַאְו םייח תַרֹוּת
 לֶכְּב ,לֵאָרְׂשִי ֶמַע תֶא ךֶרֶָבָל ְךיֶניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָׁשְו

 = / :ףֶמֹולָׁשְּב הָעָש לֶכְבּו תֵע
 ונָחְנַא ,+ןיָנָפְל בֵתַּכִנְו רָכְזִנ ,הָבֹומ הָסָנְרַפּו ,םֹלָשְ הֵכָרְּב ,,םִייַח רָפְמְּב

 :םולָשָלּ םיבוט םייחל , לֵאְרְׂשִי תיֵּב ךֶמַע לָבְו

 .:םולָשַה הָשוע ,יַי הָּתַא ורב
 : יִלֶאְנ יֵרּוצ ָ!! ,יִנָפְל יל ןֹיָהְו ,יפ יֵרְמִא ןֹוָרָל ויה |

 ,ּונֵתָלִפְּת ךינפל אֹבָּת אָנָא אפ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאַוּוניֵהֹלֶא
 ישקו םינָפיִזע ּונָא ןיִאָׂש ,ּונֵתָנִחְּתִמ םלֵעְתִּתלַאְ

 םיקידצ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנָפְל רמול ,םָרֹוע
 :ונאמה ניֵתֹובֲאַו ונחנא לֶבֲא , ונאמח אלו ונְחַנֲא |

 ּונרַרָס ,ּונְצַאְ , ונררמ .,ונצל , נב ,עֶר נצ :רקש נלַמ
 ,ּוניֵעָּת , ּונָבַעּת ,ּונְתַחָׁש ּונֲעַׁשָר : ףרוע ּונֵׁשְק ,ּונְררְ ּונְַּׁפ ,ּוניִוָע

 :ּונָעְמִעִת -

 אֵּבַה 2 לע קיִדַצ הָּתַאְו , ול הֶוָש אלו םיכוטה ל מ ףיֶתַממ נר
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 לַּכ אלַה .םיִקֶָׂש ןבוש הינפל פס הַמּו .םורֵמ .בֵשוי נפל רמאנ הַמ
 : ַעְדָוי הָּתַא תולְגִנַהְו תֹורָּתְסִנֲה

 התא ;יַח לָּכ יִרְתִס תֹומּולֲעַהְו ,םלוע יִזִר ַעֵדֹוי התא
 רֵבד ן ןיִא : 1 בֵלְו תֹויְלָּכ ןמובנ , ןטב יררח ַּכ שפוח

 םייחל חרוא
 ערעיײט טיִמ ןייֵג ּוצ ףיימ טְסּולְנ יֹזִא יד ףיוא ןעקוק םּורַא ְךיִז טעו) רֶע זַא

 םּורעֶד ,םיִׁשּוּנְלַמ עֶרֶעייֵט נּוא ,םיִרעֶגייֵז ְּבְרעֶמְׁש עֶרֶעייֵא ןופ ,ףֶעיִרְּב ייוֵוְצ עֶטְצעֶל/-
 ןעֶּבייַרְׁש םַּתִס טְלאָז רֶהיֵא הֶצֵע ןיימ זיא רֶהיִא סאוו גונעֶג טיִנ זיא , רעֶדּורְּב עֶכיִל

 טעו) ,רֶלעֶג ןעקיש ףייא לאָז רָע ןַא רֶהאָנ ,הָׁשמַּב רָעייא ןעֶמּקעֶּב טיִנ טעו
 סאוָו ןעֶפיֹוק ןענעק ףיז אָלֵמִמ ןיוש רֶהיִא | אייִּב קְראַטְׁש ףייַא ףיֹוא ףאָנ טעוֶו רֶע
 רעֶר ,זיא לשמנ רעד .ןעֶלעוֶו טעוֶו רֶהיִא  ייוֵוְצ עֶרֶעייֵא זַא טֶהעֶז רֶהיֵא זַא ,ןעֶּבעוֶו
 ףקעוַא זְנּוא טאָה ,ת"ישה זיא םאָד רעֶטאָּפ יג ,קְנאַרְק ְךעֶלְּבְרעֶטֶׁש ןעֶנעֶז רעֶדּורְּכ

 טקישעג | 10 8 4 (מ"ע רווחמ)

 ירא לשירשיעל



 ְךָמֵמ םֶלָעְ
** 568 

 ןִאְו
 רופכ םויל תירחש
 ןוצר יִהְי ןֵּכְבּו :ךיניע דָנָנִמ רָּתְסנ

 שיר

 97 ךי

 לַּכ לע ונָל חַלֶסַתָש , וניתובא יהלאו וניֵהלֲא יי ְךֶנָפְלִמ
 לַע ונְל רֵּתַכתּו , ,ּוניֵתֹונֹוֲע לַּכלַע ּונְל לֶחֶמִתְו , ניתח

 ;ּוניִעשּפ לֵּכ

 תדע ףינפל ּונאָטחְׁש אָטִח לע ; םַנֹואְּב ְךיָנָפְל ונאטחש אט |
 תּונְ : ןֹוצָרְבּו

 ווק ּנאָמְחֶׁש אֵמָח לעו  ְךיֶנָפְל ּונאָמָחֶׁש אָטַח לֵעָו -
 הַּפ יּודְוַּב + בֶלַה ץּומָאְּב
 לולב ףיֶנָפְל ּונאָטָחֶׁש אָטָח לע | יִלְבְּב ְךיֶנָפִל ּונאַמְחֶׁש אֵטֵח לַע

 : םיִרֹומּו םירוה 1 תַעָד
 נפל ּונאָטָהֶׁש אָמֶח לע
 םיתפש יוטבב

 לג 3 ְךיֶנָפְל ונאַמֲחְׁש אָמָח לַע
 : תֹויְרֲע =
 ריפל ונאטַחְש אטָח לעו
 : רָתָסַבּו יּולָנְּב
 תַעַדְּב ףיִנָפְל נאַמָהְׁש אטח לַע

 : הָמְרמְבּו
 2 ונאָּמַחָׁש אֵטָח לַעְו

 הַּפ רּוּכְדַּב

 תֵאָנֹהְב ךיֶנֵפְלּונאַמְהֶׁש אטח לע
 : עֶר
 ךֶנָפְל ּונאָטֶחֶׁש אָּמַח לַעְו

 בלה רּוהְרַהְּב

 נפ ּונאַטַהֶׁש אָטַח לעו
 הָנָגְׁשִבּו ןֹודְזְּב |:

 קוב ְךיֶנָפְל ונאָטָהֶׁש אטַח לַע
 די

 ףיִנל ונאָטָחָש אָמָה לע
 : םשה לּולֲחְּב
 ְךיֶנָפְל ּונאָמָחְָׁש אטָח לע

 : םִיִתָפְׂש תֶאְמְטְּב
 די ונאָטָחָש אָמָח לַעְו

 הָּפ תּוׁשְפַטְּכ
 רע ףינפל ונאָטָחְש אֵמָח לַע

 עַרָה
 יִנל ּונאַמַהָׁש אָטֵח לַעְו

 : | םיִעְדֹוי אֹלְבּו םיִעְרֹויְּ

 ;ּונְל רֵּפַּכ ,ּונָל לֵחְמ ,ּונָל חַלֶס .תֹוחיִלְפ הֹולָאםֶלְּכ לת
5558 = 

 םייחל חרוא
 םאָד , ןייֵרַא דְנאָל טייוַו ַא ןיא טְקיִׁשעֶג
 ןעֶּפיֹוקְנייֵא ְךיִז ןעֶלאָז ריִמ ,טְלעֶֶו יִד זיִא
 זנוא טאָה גּוא ,םיִבֹוט םיִׂשָעַמּו הָרֹוּת
 ריִמ רֹופָּכ םוי נּוא הֶנָשַה שאר ןעֶּבעֶגעֶג

 ריִמ סאו םֶהיֵא ןעֶטעֶּב ייֵז ןיִא ןעֶלאָז
 2 א (ט"ע רוזחמ)

 הָנְׁשַה שאר טְמּוק םָע יונ ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ
 תיישה ּוצ עֶלַא ריִמ ןעֶטעֶּב רּוּפִּכ םוי נוא
 טעֶּב רֶׁשֹוע רעֶד ,תושקב עֶנעֶריִׁשְרעֶפ םיִמ
 . טעֶּב רעֶגייֵא , רֶלַעְג ףךס א ןעֶּבאָה לאָז רֶע
 ףאָנ נוא ,גְנֹוריִצ ןייש ןעֶּבאָה לאָז רָע
 רגוכיוא | 11
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 ׁשַחַכְבי ְךיֶנָפְל ּונאָטַחֶׁש אֵטָח לַע
 .בֶזָכְבּ
 נפ ונאַטֶחָש אָמָח לַעְו

 : | דַחֹׁש תַּפַכְּב

 ְךֶנָפְל ּונאָמָהָׁש אֶּמֵה לַע
 : ןֹוצָלְּב

 נפל ּונאָטָהֶׁש אָטַח לעו
 2 עַרַה ןושַלָב

 אָׂשַמְבּי ְךיֶנָפְל ונאּמַהֶׁש אַטִח לַע
 ןֵתַמְבּו
 דול ונאָטָחֶש אָטָה לַעְו

 : הֶּתְׁשִמְבּ לָכֲאַמְּב

 רופכ םויל תירחש

 דֶׁשֶנְּב ְךיֶנָפְל ונאָמָחַׁש אֵמָח לַע
 ט תיִּבְרַמְבּו
 ףיִגָפְל ּונאָמֲחֶׁש אטה לַעְו

 : ןֹורָג תֶיְטִנְּ
 יש ְךיֶנָפְל ּונאָטַחָש אָטָח לע

 | ּוניֵתֹותַפׂש
 נפ ונאטָחְָש אֵּמַה לַעְו

 1 ןיַע רּוקׂשְּב
 םִיניֵעְבִּ ְךיֶנָפְל ּונאָטֶהֶׁש אֵּטַח לַע

 תֹומָר
 2 ונאטְחְש אטָח לעת

 1 חַצֶמ תּוזַעְּב

 :ּונְל רֵּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס .תֹוחיִלְס ַּהֹולֲא םֶלֵּכ לַעְו
 תו ְךינפְל ונאָטְחָׁש אטח לע ( ךֶנפְל ונאָטֶחְׁש אֵמַח לע

 שאו |: לוע תֹקִירְפַּ
 ביפ ּנאָמָהֶׁש אטח לַעְו | יִנַפְל ּונאָטְמֶש אָּמֵה לעו

 : ףרוע תוישקב : תולילפב
 תַציִרְּכ ךיִנָפְל ּונאָטֶחֶׁש אט לַע | תִיַדְצַּבְךיֶנָפְל ּונאָטְחַש אָטַח לַע

 1 עַרָהְל םִיַלְנַר }} עֶר
 יִנָפָל ונאָטְמְש אָמַח לַעְו | ףיֶנָפְל ּונאֵמְחֶׁש אטָח לַעְו

 : תּוליִכְרִּב | : | ןָיַע תּורָצְּב

 םייחל חרוא
 ,הָמֹורְּכּו זיוה ןייֵׁש א ןעֶּבאָה לאָז רֶע רעֶנייֵא
 ןעֶׁשְטְנעֶמ ליִפיוֵו ,ןעֶקְוקְמּורַא ראָנ ְךיִז ריִמאָל
 ןייק טיִנ ןעֶמעֶּב יינ סאוָו ןעֶדְנאַהְרעֶפ ןעֶגעֶז
 .רעֶזייַה עֶנייֵׁש ןייק ,רעֶּבְליִ ןייק ,רֶלאָנ
 ןייז ףייא רעקנאבק ןייֵא טְניִל ,אָר ראָנ
 פלא רעֶד טעֶּב נוא ,םעֶּב ןעֶכיִלְְרעֶמְׁש

 הָאּופְר ןייא ןעֶקְיַׁש םֶהיֵא לאָז רעֶּטְׁשְרעֶּב
 רעֶּטאָפ ַא ןייז ןעֶנעֶק ךאָנ לאָז רֶע ,הָמיֵלְׁש
 אר .ְךעֶל ְרעֶדְניִק עניילק עֶנייז ןעֶזייּפְׁש וצ
 ןעׁשייִוְצ ןעֶגְנאַפעֶג רעֶנייֵא רַעָמייונ זיִא

 םֶהיֵא לאָז רֶע טעֶּב רֶע נּוא ,סיִרעֶּביֹור -

 טְראָג וא ,ןייז ליצמ דְנעֶה עֶרֶעייֵז ןופ
 13 4 (מ"ע רוותמ)

 רֶהעוְׁש טייֵנ יז ,ןעֶראָטעֶּפְמיִקַא טְניִל
 עִיָלּוסְנאָק ַא טְציִז רֶהיֵא םּורַא גּוא ,דְנּוק םּוצ
 ׁשְטאָה לאָז םִע זַא יז טעֶּב ,םיִרֹוטְקאָד
 ןעֶמאָנ רהיא ,ןעֶּבייַלְּב דְנּוק א רֶהיֵא ןּופ
 ץיֵגְרֶע ְךאָנ , ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶּפ טְשיִנ לאָז
 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶפְראוָוְרעֶּפ רעֶנייֵא טְזיִא
 .ׁשְּטאָח לאָז רֶע טעֶּב רֶע נּוא דְנאַל דְמעֶרְּפ ַא
 םּורעֶד , לֵאָרׂשִי רֶבֹק ּוצ ןעֶמּוק ּוצ ןייז הָכֹוז
 .טעֶּבעֶג סאָד ןעֶזאָל קעוֶוַא ריִמ ןעֶפְראַד
 לאָז ןעֶמ נּוא ,ןעֶכאַז עֶכיִלְרעֶּמְרעֶק יד ןופ
 וָיַלְׁשּורְי נּוא ׁשֶרֶקְמַה תיֵּב םעֶד ףיֹוא ןעֶטעַּב
 6 ערע טְעיֹוּבעֶג הֶרָהְמָּב ןעֶלאָז ייֵז זַא

 ליטמ
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 נפ ונאטתש אָמח לַע ; ְךיֶנָפְל ּונאָמֲחֶׁש אטח לע
 דִי תַמּוׂשְתִּב : אוָׁש תַעּובְׁשִּב |
 הי ונאטתש אֵמָח לַעְו | ףיֶנְפִל ונאָטָחְש אָטָח לַעו

 : בבל ןוחְמתְּב 3 סָנְח תֶאְנֶשּב

 :ּונְל רּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס .תֹוחיִלְס ּהולָאםֶלָּכ לע
 : תּודְרַמ תַּכַמ ם םֶהיֵלֲע םיִבָיֲח  ּונֲאָׁש םיִאָמֲח לֵעְו
 םיִבייַח = ּונֲאָׁש םיאָמח / לֶעו הלוע םֶהיֵלֲע = |
 : םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע םיִבָיַ ונאש םיִאָּמֲה לַעו
 םֶהיֵלֲע יִבִיחנֲאָׁש םיאמח לע תאָּמַח םֶהיֵּלֲע = |
 : "םימש יִדיִּב הָחיִמ םיִבַָח נֲאָׁש םיִאְמֲח לֵעְו
 םיִבָיַח ּונָאָׁש םיִאָמֲה לַעְו | ! רויז הָלֹוע ןֵּבְרִק םֶהיֵלֲע ===
 : יִריִרֲעַו תֶרָּכ םֶהיֵלֲע | םיִבָיַח ּונָאָׁש םיִאָמֲח לע

 םֶהיֵלֲע םיִבָיחּונָאָׁש םיִאָּמֲח לַעְו  :יּולָתְו יאְדַוםָׁשא םֶהיֵלֲע
 ; ןיד תיֵּב תֹותיִמ עַּברַא םיִביֲח ונֲאָׁש םיִאָּמֲח לע

 תֹוָצמ לַעְו הֵׂשֲע תֹוָצִמ לע .קָנָחְו גָרָה הָפיֵרְׂש הָליִקְס
 ןיִאָׁש ןיֵבּו הֵׂשֲע םּוק הב שוש ןיֵּב הֶׂשֲעַה אל

 ,ּונָל םיּולג םִניֵאָׁש תֶאְו ּונָל םיּולְנַה תֶא .הֵׂשֲע םּוק הב
 .םֶהיֵלֲע ְךֶל ונידוהו נפל םּונְרמֲא רֶבְּכ ּונָל םִלְגַה תֶא
 רֶבָדַּכ םיעּודיו םִּולְנ םֵה ְךיֶנָפְל ּונָל םִולְנ םֶניֵאָׁש תֶאְ
 דע ּוניִגְבִלּוּונָל תֹולְגְנְַו ּוניֵהֹלֶא ייל תֹורְּתְסְנַה רֵמָאָנָׁש
 הָּתַא יִּכ :תאזה הֶרֹוּתַה ירבד לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל םֶלֹוע
 ,רֹודָו רוד לֶכְּב ןּורְׁשִי יִמְבִׁשָל ןְלָחְמּו ,לֵאָרְׂשִיְל ןֶחְלֶס

 ;הָּתַאאָלָא ַחֵלֹוסְו לֵחֹומ ְךֶלֶמ ּונָל ןיִא ד ךיֶרָעְלַבַמּו
 היו ו

 םייחל חרוא
 טוג א ּוצ זְנּוא קְנעֶרעֶג "םיִיַחָל ּונֵרְכָוׁשְטייֵט סיִנעֶרעֶי ןעֶרעוֶו טְליִפְרֶע ןייש טעוֶו אָליֵמְמ
 טְׁשיִנ ןעֶלאָז ריִמ טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶל םּוצ ןייז הָכֹו ןעֶלעוֶו ריִמ נוא ,הָׂשִקּב

 ריִמ ןעֶלעוֶו , הָסָנְרַּפ ןופ רעצ ןייק ןעֶּבאָה
 וא ,תוָצַמּו הָרֹוּת ןיִא ןייז קסוע ןעֶנעֶק ףא

 ףֶליִה א טְזיִא םאָד סאוָו ,ןעֶּבעֶל ןְגיּבייֵא
 הַמָאָּב רֶהאָנ ,ןעֶגעוֶו םיִנעֶרּוי עֶלַא ראפ
 ןייַז סאָד ׁשְטְנעֶמ רעֶדעֶי רעֶּבָא ְףאָד ליוו
 הֶזַה םִפּועְּב ןעֶּבעֶּל ןעֶלאָז רעֶדְניִק נּוא בייונ
 יד ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא יוזא ןעֶמ ףֶראֹר ,ףיוא

 2 (מ"ע רגנתמו

10: 1 
25088. 

 ריִמ יִרְּ ,רֶני עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןייז ןְקַתְמ

 ןעֶניִּבייֵא םעֶר ּוצ ןעֶמּוק םעֶד ָףְרּור ןעֶלאָז
 ! ןטָא .ןעֶבעֶק
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 רָפָע ! יִּתְרַצונ אל ּולֲאּכ יִּתְרַצֹונָׁש וָׁשְכַעְו יאֵדָכ יִניֵא יִּתְרַצונ אַלָש דפ יהא

 תשוב אלַמ יִפָכּ ְיֶנָפְל ינא ירה ,יִתָתיִמַּב רֶמֹוחְו לק ,ייַחְּ ינא

 חַמּו ,רוע אָמָחֶא אֹלָש יַתֹוכֲא יַהֹלאַו ימלא 0 'הינפלמ ןוצר יָהָי , הָמָּלְכּו
 : םיִעָר םִיַלָחְו םיִרּוְי ידי לע אל לֵבָא , םיִּבַרֲה 3 מ רָב קוחמ , ףינפל יִתאַטַהָש

 יִשְּפַנְו םודת יִׁשָפַנ ילֶלקמלו הָמְרִמ רָּבִדַמ יֵתְּפְׂשּו ערמ יָנֹוׁשָל רוצנ . יַהֹלֲא
 . ,יִׁשּפַנ ףורְרִּת ְךיֶתֹוֲצִמְבּ .ףָתָרֹותְּב יִבְל חַתּפ הָיְהִּת 535 רַפַעָּ

 . םֶּתְבַׁשֲחַמ לקְלקְו םֶתַצַע רָּפָה הֶרֵהְמ הָעְר יִלֲע םיִבְׁשֹוחַה לכו
 א ןעמל הֵׂשַע טי ןַעַמְל הֵׂשֲע ימי ןַעֵמְל 5 .ףמָׂש יא ֵׂשֲע

 יטקלָח ןֵתְו ּוניֵמְיְב הָרֵהְמִּב שר תיֵּב הָנְּבִיֶׁש ּניֵתֹובֲא ימלאו הלא יי ְךיֶנָפָלִמ ןֹוצָר יהי
 תַחְנֶמ .ייל הֶבְרֶעְו : תֹויָנֹומְרק םיִנָשְכּו םלוע יֵמיִּב תֶאְרִיְּב ָךֶדְבֲעַנ םש] :ךֶתְרותְּכ

 {תֹויָנֹומְרַק םיִנָׁשְכּו םֶלוע יֵמיִּכ ִיָלָׁשּוריִו הָדּוהְי

 9 -+-< 93500095 לייק

 ,לוקב רובצ חילשל הלפת
 : ףֵתָלֲהִּת דיני יִפֹו חֶּתַפָּת יִתָפְׂש יָנֹדֲא

 ,םֶהָרְבַא יֵהֹלֲא ,ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַוּוניֵהֹלֶא ,יי הָּתַא ָךורָּב
 רובגה לֹודָגַה לֵאָה .ֿבקֲעַי יֵהֹלאַו ,קחצי יָהֹלֲא

 .ל5ַה הֵנֹוקְו ,םיבוט םיִדָסֲח לֵמֹוג ,ןויִלע לַא .ארונהו
 ןַעַמָל םֶהיֵנְב יֵנְבִל .לאוג .איִבֵמּו ,תֹובֶא יֵדָסַח רֵכֹוְ

 ;הֶבָהַאְּב ומש
 הָלִפְתִּב יִּפ הָחְּתַפָא . טיִניִבְמ תעד דָמְלִמּו ,םיִנֹובְנּו םיִמָכֲה דופמ

 ;םיִנוֲעַל ַחֵלֹסְו לֵחֹומ ֶלֶמ יִנְּפ ןנְֵלּו תולחל .םיִנּוֲחַתְב

 רָב ךִמִע תּוכֲאְלַמְּב .יִכרְֲּב יִחיִתאָׂשְנְדִמיִא
 "רע

 ט"ע שוריפ

 קְלאָפ ןייר ןּופ תֹוחיִלְׁש ןיִא הּונאָלמְּב ְךיִא ּוהְמ טֶכְראַּפ ןייד יִמאְָ ףֶכיֵא

 ןעֶטעֶּב גּוא ןֶעיִנְק והמ ְךיִא זַא לֵאָרְׂשִי ְךיִא זַא . ןעֶגאַרְמ ריִמ ףיוא

 ןייב ריס ףיוא ָךיִא נאָרְמ ייֵז ראַפ ,טאָנ ריִד ראַפ הָלֵפְּת ןייט ןָא מְכעָר

 ארומ - 18 2 א (ש"ע רווחמ)
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 רֵּבַר .יִּכְׁשֶה ַּהיִגַה ןֶמֶּבִמ יִחֹונ :יִכְרָבְּב
 חיש ךופש יִנֵרֹוה :יִכיִרְרַה ְּךֶּתִמֲאַבּו תֹוחָצ
 קָפּוי קעז .ברקל יִתֹוא ְּךֶלֶצְּב יִנְנֹולְו .בֵרֶע
 ; ברקת ךתקרצו ְךיֶנְּפ יתולח .בֶרָק ןּווְכְּב
 ;הָלֵפְּת ְךֶרֶע ןיִּב יִנֲעְרִי .הֶלֲעַנ ראָמ םִיַניֵע רוהמ
 ְךֶרֶא יִחָלֹוׁשְל איִצְמהְל .הָלֶפַת יִלְּב ןנַחְל תֶרַּכ
 תֹובְדָנ .רֵׁשֵיְתּו רֵרָבִּת יֵתְפְׂש חַּתִּפִמ :הָלָעְתּו
 רָתָע .רשתי יִשָּכ ִניִנֲה רֶדֵס : רֶׁשְבַהְו הָצְר יִּפ
 ,לָשָּבִמ יִתֹוצְּפ ןח יִמָעַּפ ; רֶׁשָח תַליִזְּכ יִחְצִּפ
 ִנֵקְזַחְו יִנֵמְמֹוק ;לֵׁשָנִהְמ יֵרּוׁשֲא ְךֹומִת רּוצ
 יָנְרְמֶׁש לֵב אלו יֵרְמֶא תוצר .לָׁשָחְו ןויפרמ

 ט"ע שוריפ
 רעָהיִצְסיוא ןיימ טְסיִּב וד יפיג , ארומ

 ְךיִא םעֶּב ףיוב םיִרעֶטּומ ןייַמ ןופ

 ,ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ ןיימ טְכייֵלְרעֶר ףךיד
 עֶרעֶמיול ןעֶדייֵר ןענעק לאָז ְךיִא סאָד
 ןעֶסיִגְרעֶּפ וצ ְךיִמ ] ןעֶרעֶל 5 יִנֵרוה , רייר

 ריִד ראַפ ןייַז םיִז לאָז יז סאד הָלֵפְּת

 ,הָלָפְּת ןיימ ןעֶמעֶגנָ טְסְלאָז "ןוא
 :םיוא טְרעוֶו יז סאוָו הֶּלִפְּת יד קמע
 ןעֶצְראַה ןיימ ןוֿפ הנו םיִמ ןעֶגיֹוצעֶג
 זיא טְלאַטְׁשעֶג ןייד םאוָו םאָג ּןד רֹוהְּפ

 זאָל יג ,טְּביולעֶג רֶעייֵז .טְסיִּב נגא ןייֵר
 נָא סאָד ןייֵטְׁשְרעֶפ ּוִצ ןעֶמיוִו ְךיִמ

 ךיִא תג ,הָלֵפְּת רעֶד 2 גְּומְכעֶר

 ןא זיא מְכעֶר יונ ןייז לֵלַּפְחִמ לאָז
 לאָז ְךיִא איִצְמִהְל ,םֶכעֶרְמּוא נּוא רֶנאַש

 לֵאָרְׂשִי יד וצ גנּולייֵה א ןעֶניִפעֶג ןעֶכאַמ
 לֵַּפְתַמ טְקיִׁשעֶג ו ְךיִמ ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו

 2 (ט"ע רוותפ)

 יעָּב םאָד תי , ריִד ראפ ןייַז ּוצ
 ּוהְמ ְךיִא םאוָו ליומ ןייַמ ןּופ גְנּוגיִליוִו
 טיִמ ןעֶמעֶגְנָ טאָג ּוטְסְלאָז הָלָפְּת
 .טְכעֶר יז טְסְלאָז גוא  ןעֶליוִו ןעֶמּוג ןייד
 ןּופ רֶדֵס רעֶר ר , ןעֶכאַמ גיִטְראַפ
 סאו ןָּבְרִק א יונ ןייז לאָז דייֵר עֶנייַמ
 גְנּורְהעֶמ םאָר יָמָע .טְקנעֶׁשיִ טְרעוֶו רֶע
 ןעֶמּונעֶגְנָא ןייז לאָז רעֶּטְרעוֶו עֶנייֵמ ןופ
 טאַה ןעֶמ סאוָו רעֶסאוַו .סאָד יו יוזא
 ןד ל .ַחַּבְזִמ םעֶד ףיוא ןעֶסאַגעֶג
 עֶנייַמ רעֶטְנּוא ןְהעֶל טאָג רעֶקְראַטְש
 .עֶגְקעוֶוַא טיִנ לאָז ךיִא םאָד טיִרְמ
 ןעֶּטְכעֶר םעֶד ןופ ןעֶרעוֶו ןעֶפְראוָו
 נוא ףיוא ְךיִמ טְכעֶר טפסי ,געוֶו
 ְךיֶא ינרֵמׁש .םייקפאלש ןּופ ְךיִמ קְראַטְׁש
 סאָד יונ יױזַא ףימ טיִה טאָג ךיד טעֶּב
 .עֶמיִג ןופ גוא םעֶד ןּופ לעּפַא ץְראוַוְׁש
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 הָכְלּו יִתּולָפָׁשִּב רוש ,הָתָעְבּו ץֶלָּפִמ ו ושיאּכ

 םֶהרּת ,ָתֶצַּפ ְךְֹוהְלִּכ יתּואְּכְר ןוחמ : יהתָע ושיל
 .ןוראה ןירגוס ; ָתְצַמָא ֵּב לע

 ס 6 -: חח 3

 רואהל הנר .הָמָתַהְל היו -.הָתָנה ץוהנ =
 םיִרָבְדּו .הָעּורְּת םוי עֵקֶּתִמ הָדָרֲחּוה ;הָמֵתָחְל יִחָתְל
 יַח יֵח .הָעיִרְכַה קדצל יִלָא הֶז :הָעְרַקְל ףֵעְרַס הָחָק
 םֶתְניִצְי ,םיִפִיֵע יּונֲעְּב ָהיֶׁשיִׁשיִו ָהיֶּפַט ;הָעיִרְהּ דודוי
 ףרדאל .םיִפָעְצּומ ןָבּולְו םיִנָצ םֶלָּכ ; םיִפֲחְי ףחיב רוש
 םיִנְָׁשִנ ,םיסוח ב ומרמע ןֵנֶמ :םיִפָע םיִפָרְׂשִּכ שֶדֹוקַּב
 ,םיִסּוחְי תשלש תירבכ םיִכּומְס :םיסוח ְלְצְבּו םמַתְּ

 שש

 ט"ע שוריפ

 ףְהיֵא היּנוֲע .תוריבע יד ןעֶנעֶז סאָד העְז רוש . שינעקעְרשרעְר נוא שינ

 .ףֶליִה ּוצ ריִמ ייֵנ נוא תולפש ןייַמ
 םָחַרְמ ריִמ רעֶּביִא ְךיִר טְסְלאָז ןח
 ניל ,ןעֶסיֹוטְׁשְרעּפ ןיֵּב ְךיִא סאוָו ןייז
 איִבָנ ןייד ּוצ טְסאָה וד יו ױזַא תְּ
 ףימ .לעוֶו ְךיִא ,טְנאָזעֶג ניֵּבַר הָׁשֹמ

 סאוָו עֶגיִזאָד'יד רעֶּביִא ןייז םֵחַרְמ
 תֹונָמַחַר ייֵז ףיוא ןעֶלעוֶו לעוֶו ְךיִא

 םֵחַרְמ 1 ְךיִד טְסְלאָז ּוד פטל ,"ןעֶּבאָה
 וד סאוָו ןְהּוז ןייד בֹקֲעַי רעֶּביִא ןייז
 ראַפ קְראַטשעֶג ריד ּוצ םֶהיִא טְסאָה

 ; ןהּוזַא = |
 םעֶרטְקְראַטְׁשעֶג טְסאָה ּוד יי צמא

 ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּוצ גאָט ןעֶטְנִהעֶצ |
 ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו לֵאָרְשִי ןּופ דניִז יִר
 ןעֶרעֶטייל וצ יג , טְסְניִד ןייַד ןיִא ץֶנאַנ
 ןעֶקעֶלְפ עֶנייֵרְמּוא יד גאָט םעֶד ןָא

 : (₪"ע .רוגתמ)

 .ןעֶרעוֶו טְזאָלעֶגְסיֹוא לאָז טְכעֶרְמּוא
 םּוצ טיִמְתַחעָגְנַא ןעֶרעוֶו לאָז יד יִחָָל
 ייס טְּבעֶל םֶע סאוָו םֶלַא יס .ןעֶּבעֶל
 יד ןעֶּביול עֶׁשְטְנעֶמ ייפ ,םיִכָאְלַמ
 עֶגְנּוי רֶהיֵא םיָפט ,גְנּולאַׁש טיִמ טאָג
 ןעֶנעוֶו ןּופ רֶעיִמ ןעֶנעֶז עָטְלַא רֶהיִא נּוא

 ןייֵמְש םיִוְראַּב רֶעייֵז טְְניִצְ . ןעֶטְסאַּפ

 גד טְסְלאָז ְךיִׁש ןָא ןֶעייֵמְׁש ייֵז םאוָו

 ןעֶסייוו ןיִא עלא יי יי םָלָכ .ןעֶהעֶז
 רצ דֶרְדֵאָל ,טְליִהעֶגְנייֵא תיִלַמ נּוא לעֶמיִק
 יד יוו יוזא 'ביול םיִמ ףיר ןעֶנייֵׁשעֶּב

 ייֵז סי , ןעֶהיִלְּפ ייֵז סאוָו םיִכָאְלַמ

 ןופ תּובָו םעֶד ףיוא ְךיִז ןעֶזאָלְרעֶפ

 ןייד ןיִא יז ןעֶציִׁשעֶּב נּוא עָמּורְפ יד
 ףךמוס ףיז ןעֶנעֶז יז םיִבּומְמ .ןעֶמאָש

 תובָא ייֵרְד יִר ןּופ תיִרָּב םעֶד ףיוא
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 ,רָבֵעֵמ תֶא תֹקָדִצְּב הֵנְּפ ,םיִסָה ֹומיִנְמֹוׁש תּויָה םדְדוע
 ,רֵּבַעַתִה לב ףךימחר ז המדק : רָבַעַהְּכ םֶבָׁש תַחַת ךנאצ
 םעוש . רָהטתו סֵּבַכְּת םֶנודְז ץֶמֶׁש : רבוע עשַּפ לַע םּוחַר
 ּוּתַעַּת . רהנ םָהיֵג ּפ ךניִמי יכומת ןוח : רָחַאְּת לאְו בושק

 .:רַהְטְל רֵּפַכְּת םִאָמֲח

 ;רָאַּפְתִהְל ןְנוגְתַנ ףֶנְנִמְּב ,רַאָבְתּו ׁשֵּפַחְּת ונקדצ ןח ,רֵאְׁשִּת בוטל ףיכוה ,רֵאָה וניִטַּפְׁשִמ םִיִרַהְַּכ

 ;םִָיַח םיִהֹלֲא ףֶנֵעַמָל ,םִייַתַה רֶפַמְבּונֵבְתָכְו ,םִַיַחּב ץפָח למ ,םִַיַחָל ורכז

 ;םֶהָרְבַא ןֵגֶמ .ָיי הָּתַא ךּורְּב :ןנְמּו עישומו רַזוע ֶלָמ
 :עישוהל בַר הָּתִא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רובָג הָּתַא

 ָךֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ דָסָחְּב םייח לֵּכְלַכְמ
 םייֵקְּו ם םיִרּוסִא ריתמו םילוח אפורו םילפונ

 הָמֹוד יִמו תורּובְנ לַעַּב ְךֹומָכ יִמ ,רָפָע יִנָשיִל ֹותָנּומֲא
 ;הָעּוׁשֹי ַחיִמְצִמּו היחמו תיִמָמ ְךֶלֶמ ,ףֶל

 יווצר .ְךֶרֶכְז יֵכְרָבְמ םֶחרָל דוקש .ְּךֶרֶכְִּו ךֶמׁשְל ׁשֵפָנ תואמ
 ט"ע שוריפ

 ,ןעֶדוי יד ןּופ םּוחָי רעֶד ןעֶנעֶז ייז סאוָו
 םעֶד ןעֶלאַז ייֵז סאָד ייֵז קְראַטְׁש םְַדוע
 ירזִׁש ,ןעֶגייוַוְש למ ןעֶכאַמ גרטקמ
 ייֵז םאוָו תוריבע ערצייז ןופ דנאש
 ןעָשאוני ּוטְסְלאָז דיִזֵמְּ ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה
 רֶעייֵז םעֶנְרעֶפ "םעְוש .ןעָבאַמ ןייֵר נוא
 יָריִּגיִּפ ,ןעֶמאָז םיָנ טְסְלאָז גוא ייֵרְשעֶג
 ןייַד ןא טְנְהעֶלעֶגְנָ ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו
 ּוטְסְלאָז םיִנֵּפ רֶעייֵז דנאַה עֶטְכעֶר
 גנּוריִאְרעֶפ םאָד עתה , ןעֶטְכייֵלְרעֶד
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּוטְסְלאָז דֶניִז עֶרֶעייֵז ןופ

 : ןעֶגיִנייֵר רצ
 8 טי ₪ (א'ע רווחפ)

 ּומְסְלאָז טָּפְׁשִמ רעֶזְנּוא ויש םִיָרֲהָצּכ
 ןיִא ןּוז יִד יו ןעֶטְכייֵלְרעֶר

 ןעֶפאָה סאוָו יִר דק ,נאָמ ןעֶטיִמ
 .ןעֶטּוגּוצ ןעֶזאָלְרעֶּביִא וטְסְלאָז ריִד ּוצ
 ןעָבּוז ּוטְסְלאָז טְכעֶרעֶג רעֶדְנּוא נֵקְדַצ
 יִעָּב ןייר ןָא שי . ןעֶרייִׁשעֶּב נוא
 ןעֶרעוֶו טְציִׁשעֶּב ריִמ ןעֶלאָז גְנּוציִש

 סֶע וַא ןעֶמיִר ןענעק ןעֶלאֶז רימ יְִּ
 טאָג ןייֵא יוזא ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא

 ;ּוד יז)
 ןייד וצ נּוא ןעֶמאָנ ןייר ּוצ לט תַוֲאַּת

 רעֶרעֶי טָה טאָנ ּוד ׁשיִנעֶכעֶרעֶג
 שמנעט 1
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 שֶדוק תואבצ :ךרוככ ףנּב םיִבּוקְנּו םיִאּורְק . ךַרָו רַעֵנְּכ בַהַא
 םיִסּומֲע ,םיִנֲאְנִׁש ּוכְלָה ְךֶרֶּפִמ םָתֹודְּפ ,םינוא רּוּכִמ ָתאֵצֹוה
 -יףְתיִרְבִּב הָנּותְנ : םיִנֹואְסַּכ דֹומָל יַּב םָדֵעַמ , םיִנֹואְּׁשִמ םָצְּפ ןֶמָּכִמ
 טָּבַה תיִרְּבַל ,םֶרָואְׁש תֶדֶלֹומ םֶרּוצ תֶבָצֲחַמִמ .םֶרָאׁשְּב קוח
 סע קל הָאָרָי :םֶךּוא ב בֶרֶה םֶמְּכַּכ .םֶרּועיִּכ יָתו
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 דינו ,ףלַאְי ץילמ | קֶדָצ תַׁשיִרְ .ףלמלמ קוח ףיִמֲחַר רֵכָזִה
 עַׁשֵּת םֶרּוציִּב .ןיִּב םֶגיִנֲה ףיִדיִךי יִדַּב :ףָלֶא תַניִנָמְּב ןֹוחָל
 :ןיִבָהׁשחַלְ ןעמ מש קנו .ןיִבָתילְב ךיְִנְַתִמ א יי :ןיִּבְלִ מח

 ט"ע שוריפ

 יְרעֶד ּוצ לייַא ריקש , טְסּול ׁשְטְנעֶמ
 ייֵז סאוָו יִד רעֶּביִא ךיד ןעֶמעֶראַּב
 .ףיז ןעֶנאַמְרעֶד ייז ןעוֶו ףיד ןעֶּבױל
 טְגיִליוִועֶּב ריִד ראפ ןעֶלאָז ייֵז וצו
 דנּוק גני א יוִו ּטַפאַׂשְּביִל טיִמ ןייַז
 ייֵז פארק ,רעמאפ ןייז ייַּב טְּביֹולעֶג זיִא
 ןייד ןיִא ןעֶביִרְׁשעֶגְָא ךילטייד ןֶעייֵטְׁש
 ןייר ןעֶפּורעֶגְנָא ןעֶרעוֶו ייז םאָד הֶרֹוּת

 םיִכָאְלַמ ייד םֶתּודְּפ

 ןעֶגְנאַגעֶג עני מיה סא
 עֶרְהעוֶוְׁש ןופ לֵאָרְׂשִי יד ןעֶזייֵלּוצְסיוא
 לֵאְרְׂשִי יד םיסּומע , .םִיַרְצִמ ןּופ םייַּבְרַא
 טאָג וצ ןעֶנאָרְמעֶג ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו
 רעֶטְנּוא ייֵז ןְהעֶל םַדֲעַפ ,ןָא ןעֶריֹוּבעֶג ןופ
 ְךאָנ ןעֶמְסאָמעֶג ןעֶרעֶוֶו םיִנ ןעֶלאָז ייֵז
 טְסְלאָז ּוד טְסייֵה סאָד ,ְךאָנ םאָמ ענייז
 .הדמ "דָגְנּ הָדָמ ןעֶפאָרְטְש טיָנ יי
 ןעֶּבעֶגעֶג זיִא לֵאָרְׂשִי תֶסֶנִּכ יִד הָנּותְג
 ץעֶזיִג א וצ קיח ,תיִרָּ ןייד ןיִא ןעְראווענ
 םייקמ ןעֶנעֶז ייֵז םאָד ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןיִא
 ער וִצ תבל | הֶּלֶמ ןּופ הָוְצִמ יִד
 ןעקוק ּוטְסְלאָז הָליִמ תֹוָצַמ ןופ תיִרְּב

 3 (ו"ע רוגחמ)

 ןעֶשאַווְּפָא ּוטְסְלאָז הָז תּוכְזִּב נּוא
 יׁשאֹוַו ספג ,דָניִז ןופ טייֵקְצְראַַוְׁש רֶעייֵז
 רֶעייֵז ןעֶטְכייֵלְרעֶד ד אמ בוא לְהיִפ ייֵז
 +עֶג ריִד ראַפ לאָז םָע הא , טֶכיֵל
 .קָחֶצִי ןּופ הָדיקע יד ןעֶרעוֶו ןְהעֶז
 עב זיִא סאוָו םָהְרַבַ זיִא םאָר הב
 קָחְצַי זיִא סאָד בו . ןעליוק ןעֶגְנאַג
 ןעֶליוק ןעֶזאָל טְלאוָועֶג ְךיִז טאָה סאוָו
 םיוא היִצ ייִטיִנִח . ןעֶנעוֶו ס'ְמאָנ ןופ
 ,טֶסְגְנַא נּוא טֶכְראַפ ןופ רעֶדְניִק ענייז
 לאָז שא ןייז גּוא גְנּומְבעָש ןייַז .וחובו
 וא םָאְו לפי טיי ריד ראַפ

 + געוֶו מורה ןיא יי רצ םיִשָעַ
 טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד עֶנייַד קְנעֶדעֶג רג
 ְרעֶפ טיִנ םיִמָחְרַה תַדְמ ןייר טְסְלאָו
 יד ּזיִיג .ןידה תַדְמ םעֶד ףיוא ןעֶטייֵּב
 ןיא ְךיִז ןעֶציִׁשעֶּב ייֵז סאָו לֵאְרְׂשִי
 יְרעֶד ייֵז רעֶּביִא ףיד ּומְמְלאָז ריִד
 יד ןעֶנְרעֶל ייֵז סאוָו תּוכְזִּב ןעֶמעֶראַּב
 לֵאָרְׂשִי יִד ןופ ייְֵשעֶג סאָד ג , הָרוּת
 הָיָפִת רֶעייֵז יֵמְׁשִרעּפ נוא ּוצ רעֶה
 שפנ 8
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 ּנֵמְמקְתִמ זיס ; הָהּוׁש קָמֹועֵמ םטֶלַּפ ,הָחיִלְס רשבת הֶנֵעַנ ׁשֶפָנ
 ;הָחֵחֹׂשְל ְךְתָנּומֲא לַטּב ּונֵיֲחַה ,הָחּוסְּכ יִהְי

 ,הָבּוׁשֲתִל ול הָּכַחְת ותומ םֹוי דֵע יהקו ןזח
 :היחתל ותוטנהל

 םיִחַלַּב .ּךיניֵעְּב ובז אל קוד אָבְצּו .הָּכְִי המ שונָא
 ךֶל יּולג :ׁשֵבָי ריִצְחַּב ר ,ׁשֵאָה רַעְבַּת םִא

 ,רָתֵסַּב ְךֶהָריִד :ןיֵעְּב לכ טטושמ .רֹוא ֹומִּכ ךַשוח
 יִמּו דָחָאְּב אּוהְו ידיחי ןֶדַה ; תֹורְּתְסִנ לָּכ ְּךֶל תֹויולנּ
 יִמ ןיִאְו .וק הָמְנָי דחי םָדָא לֵעְו יונ לֵעְו :ּונְביִשי
 אֹוטֲחַל .רֶצָי ֹועְתִי אלו ,ריִצָי לָּכ ןיִבָי תאז :ַעיִׁשְרִי

 יו ר

 ט"ע שוריפ

 רעֶגייֵל עֶטְניִנייַּפעֶג יִר ּוצ הנ ׁשֶָ

 ןעֶמְסאַפ ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ
 וד םאָד ןייַז רֵׂשַבְמ יז ּומְסְלאָז םֶנייה
 | ףךאמ מל .ןעֶּבעֶגְרעֶפ דב רֶעייֵז טְמאָה

 בּורְג ןעֶּפיִט םעֶד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא 2
 יִד גיִרעֶּבעֶל ךאמ ײַײשנ . םֶנְהיֵג ןּופ
 לאָמְטְסְנעֶר פע , יט מיִמ עֶטיֹומ
 רייר ענייד ןעֶגאָז רעֶכיִלְטיִא טעוֶו
 טסעו) ּוד טְנאָזעֶג טְסאָה ּוד םאוָו

 : ןעּביול ףיד .רעֶכיִלְטיִא טעוֶו |
 םעֶד ןופ גאָמ םעֶד ןָא ויִּב 5" דע

 םֶהיֵא טְסּורְמ םיוט םיִנעֶׁשְטְנעֶמ
 הָבּוׁשְּת רֶע טעוֶו רעֶמאָמ ןעֶטְראוַו
 ןעֶרעֶג טְסיִּב ּוד ןעֶד ותו , ןּוהָּמ
 ןעֶּבעֶל םּוצ ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןעֶנייִנ ּוצ

 : אָּבַה םָלֹוע גּוא הָּזַה םִלֹוע ןּופ
 ןייֵא ןעק תּובְז א ראפ סאוָו הפ שונָא

 טְכעֶרעֶג לאָז רָע ןעֶּבאָה ׁשְטְנעֶמ
 ןעֶדייגְגּ ,םאָנ ריִד ראַפ ןיִד ןיִא ןעֶבייֵלְּב

 8 (ט"ע רוגתפ)

 ןעֶנעֶז לעֶמיִה ןיִא םיִכֵאְלַמ יִר ּוליִּפֲא
 ןעֶוֶו םימלג ,ןעֶנוא ענייד ןיִא רעֶמיֹול םיִנ

 טְכייַּפ ןעֶנעֶז םאוָו רעֶטייַּב יִד ןיא
 םִע זַא ןֵּכָש לָּכִמ רֶעייֵּפ םאָר טְגעֶרְּב
 ןֶגעֶו יי סאוָו רעֶמייֵב יֵר טְנעֶרְבְרעֶפ
 יִד ןעוֶו זיִא םאָד ,זאָרְג יונ ראד
 ָבָש לָּבִמ טְפאָרְטְׁשעֶג ןעֶרעוֶו םיקידצ
 ןעֶגיִרְגיִז ייֵז סאוָו ןעֶשְטְנעֶמ עֶרעֶדְנַא
 טְקעֶלְּפְמְנַא זיא םִע יי ,גיִדְנעֶטְׁש
 יו ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ םאָד טאָנ ריִר ראפ
 טקּוק גוא טְּבעוֶוְׁש א טֵצֹׁשִמ ,טְכעֶל
 זיִא גְנּונאוו ןייַד ופי .גְניִדְסְלַא ףיוא
 עלא גוא תייולְנּו .ׁשיִנעֶגְראַּבְרעֶפ ןיִא
 ריִד ּוצ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶנעֶגְראַּבְרעֶּפ
 ןיילא טּוהמ טאָנ וג . טְקעֶלְפְטְנַא
 יד רעֶד ןיילַא זיא וא ןע' ָפְשִמ

 רע ןעֶבאַמ גידלוש טיִנ םֶתיֵא ןעק
 ייעְנ טָכעֶר טיָנ טאָה רֶע ןעֶגאָז לאָז

 שְטְנעֶמ רעֶרעֶי לֹאָנ םאָד = .טָּפְׁשִמ
 ןייטשרעפ
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 :וארוב ןוּבְׁשֶח ,ֹורֹוּב תַריִפֲח .ורָאְּב תַלּותֲח ; רֶצֹויְל
 ימי :ֹותֹומְּב אָמְטְמּו .ֹודועְּב אֵמטְמּו ,ֹורֵאְׁשִמ אֵמָט
 ץיקחמ םֹולֲחַּכ :לֶבָה ויָנְנֲעְו .והוב ויָתֹוליִלְו .והות וייח
 םֶמֹוי .בֵּכְׁשִי אל הָלִיַל ;ריִמָּת ּוהּותֲעַבְי תֹוהָלַּב .הָמְדנ
 ויד .יח םֶדָא ןֵנֹואְתִי המ :רָבֵקַּב םֵדְרּוי דע .ַחּונָי אל
 יהְי םָא יָרְׁשַא .הָעיִִיְו לָמָעְכ דלונ :יח אּוה רֶׁשֲא

 ט"ע שוריפ

 ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןּופ קעוֶוַא ְךיִג טיינ עֶרֶה רֶצָי רעֶד םֶהיֵא טעוֶו ןייֵטְׁשְרעֶּפ
 ןעֶכאַמ ןצ ןעֶרהיִפְרעֶפ ןעֶנעֶק טיִנ
 .רעֶּפעֶׁשעֶּב ןייז ּוצ םֶהיִא ןעֶגיִרְניִז
 זיא רֶע סאָד ןעֶקְנעֶרעֶג לאָז רֶע תלו
 סְרעֶמּומ רער ןיִא ןעוֶויִגטְליִקיוִנעְֶנייַא

 םעֶד ןעֶקְנעֶרעֶג לאָז נא תני , ףיוב |
 טעוֶו ןעֶמ םאוָו רֶבֵק ןייז ןּופ ּבּורְג

 טֶרָא רעֶטְסְניִפ א ןיִא ןעֶּבאָרְגעּב םֶהיֵא
 : ןעֶסֶע םֶהיֵא ןעֶלעוֶו םיִרעו) יד גּוא
 םאָד ןעקנעֶדעֶג רֶע לאָז ףיוא ןיּנִׁשִק
 ןֹוּבִׁשֲח טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא זּומ רֶע
 םישעמ עלא ןּופ טאָג ראַפ ןעֶּבעֶג

 .עֶנ טְלעוֶו רעֶד ףיוא טאָה רֶע םאוָו
 אֵמָמ טְרעוֶו ׁשְטָנעֶמ רעֶד = . ןוהמ
 זיִא רֶע אֵמֵמְמּו , בייל ןעֶגייֵא ןייז ןופ

 טְּבעֶל רֶע זַא אֵממְמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא
 טְּבְראַמְׁש רֶע זַא נוא אמט .ְךאָנ
 סאוו אממ ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶלַא יר ןעֶרעוֶו

 עמ יִד יי , תַמ םעֶד ןָא ףיז ןעֶריִר
 עֶנייַז נּוא טְסיוַו ןעֶנעֶז ןעֶּבעֶל ןייז ןופ
 עֶנייַז עֶלַא גּוא גיִדייֵל ןעֶנעֶז טְכעֶנ
 רֶע םילֲחּכ , םיִלֵבֲה לָבַה ןעֶנעֶז ןעֶכאַז
 רע סאוָו םֹולֲח ַא וצ ןעֶכיִּצְנעֶג זיִא

 8 .(שיע ראה

 םעֶר ןופ טְקעוֶוְרעֶד טְרעֶוֶו רֶע זַא
 ׁשְטְנעֶמ רעֶר טייֵג ְךיִג ֹוזַא , ףאָלְׁש
 .ְךעֶד תחל: ,טְלעוֶו רעֶר ןּופ קעוֶוַא
 ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד םֶהיֵא ןּוהְמ ׁשיִנעֶקעֶרְׁש
 טְגיִל טְּבעֶל רָע להיִפ יונ ,גיִדְנעֶמְש
 וא הָחּונְמ טיִמ טְכאַנ ייַּב טיִנ רֶע
 טאָה רע ןעֶד טיִנ רֶע טֶעּור גאָט יב
 טְרעוֶו 'רֶע ןיִּב דצ .גְראָז גיִרְנעֶטְׁש
 ןיִא זיִּב רָמּלּכ רָבָק ןיא ןעֶפאָלְׂשִט טנא
 .םיִנ הָחּונמ ןייק ר םאָה ןייַרַא טיוט
 שְטְנעֶמ רעֶגיִרעֶּגעֶלַא ףראד םאוָו המ
 ןענעק ןייז ּוצ םָעְרְתַמ :נּוא ןעֶגאָלְקּוצ
 ,טְכעֶלְׁש םֶהיֵא טייֵנ סֶע ןעוֶו טאַנ
 .ןעֶּבעֶל םֶהיִא טְזאָל טאָנ םאוָו גּוניִג יב
 סאוְו ׁשְטְנעֶמ םעֶר זיא ליואוו ייְֵשא
 סאוָו הָרוּת רעֶד ןיִא ְךיִז טְהיֵמעֶּב רֶע
 ."תָמָא תי ןעֶפּורעֶגְנֶא טְרעוֶו יז
 ,ןּוהמ ןייֵב רֶע לאָז םּוראוָו נּוא הלו
 ןייז ּטיִמ הָמיִתֲח ץעֶגיִגייֵא ןייז וממה
 עֶנייֵז ףיוא תּודֲע טְגאָז דָנאַה עֶניִנייֵא
 ןייז רֶע ןאק יונ א הא | םיִׂשֲעַמ
 םיָנ ּבאָה ְךיִא ןעֶגאָז נּוא תַעַר בוא

 םנורנאענ
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 הָמָכָחְּב הָפוצ :ומָלֹוע תיִבָל ּוהּוולי .יִהְי םִא תֹקָדְצ
 הָמְרמָבּו םיִמָדְּב ףוצק ; וחְלִכְּב ןנולתת ומע ,יִהְי םֶא
 ,רֶסּומְּב ֹותֹויְהִּב וצָפָחְו ונוצר ;ויִמָי םיִצּורֲח ,יִהְי םִא
 תֹומָׁשִמ .הֶנָקִי םִא בוט םש ןח :הָבּומ הָביִשְּב בּונָי
 םוימ הֶתיִמַה םוי סֵכָלֹו ןֵּכ תַחַּת .אָרְקִי רֶׁשֲא םיִמיִעְנ

 ;בֵמּוה הָריִל

 ֹותֹוטְנַהְל הָבּוׁשְתִל ול הָּכַהֹּת ותומ םוי רַע קיח

 ;הָיֵחְתִל
 : םיִמֲחַרְּב םִייַחָל ויָרּוצִי רֶָבּוז ,םיִמֲחַרֲָה בָא ףֹומָכ יִמ

 ;!םיִתָמַה הָיַחְמ .ָיהָּתַאָךּורָּב ;םיִתַמ תֹויָחַהְל הָּתַא ןֶמֲאָנְו

 םֶלָשְּב .הָנַׁשֹוׁשְל ותמש יִרָצְו הָפּורְּת ,הָנָׁשַּב הֶז םוי ָּתְדַחֲא
 .הָנָשי יֵעְׁשִפְל רֶפַּכ ותּורָש ,הָנֹׁשאֹרַּב כוס תויִהְּב

 תּואָּכְד .האְלִת לָּתַחֶל םיִקיִפְמ ןור .האלהמ םיּורְו דךונמ םילוג

 םַחְרָמ םָמְתּוה | : הֶאְלַעה יֵחְבִוִּכ בושח שורק / .הָאָלַהַנ רֶבָׁשָו חור

 ט"ע שוריפ

 .ם'מּונ רעֶנייֵא טּוהְמ לי , טְניִדְניִזעֶג
 ןעֶטְפעֶהעֶּב םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ייד ותוולז

 םהיא ןעֶטייֵלעֶּב נוא םֶהיֵא ּוצ ףיז
 טְניִרעֶל פי .טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא רעֶּביִא
 הרות יִד זיִא יש , הָרֹוּת לְהיֵפ רעֶנייֵא
 .רבק ןיִא םֶהיֵא טיִה נוא םֶהיִא טיִמ
 טיִמ םאנ טְניִרעֶצְרעֶד סאוָו רעֶר ףיצא
 םיִׂשֲעַמ עֶטְכעּלׂש עֶרעֶרְנַא 'נּוא הָחיִצְר
 .ןעֶטיִנְׁש ראַפ רהאָי עֶנייז ןעֶרעוֶו
 ןעֶליוִו ןייַז םאוָו רעֶד רעֶּבַא וגיצו
 רֶע בי: ,רָמּומ ןייז וצ לַּבִקְמ זיִא

 ןעֶּבעֶל גְנאַל טעוֶו רֶע ןעֶצאָרְּפְׁש טעוֶו
 .רעֶטְלֶע עַטּונַא ןעֶּבאָה טעוֶו גוא
 טפיֹוק רֶע סאוָו בוט םֵׂש רעֶר **

 8 (מ"ע רוצחמ)

 ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא הָרֹוּת טיִמ ְךיִז
 סאוָו ןעֶמעֶג יִד ןּופ רעֶסעֶּב םֶהיֵא זיִא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶמּומ נּוא רעֶמאַפ ןייַז

 ןעֶראַּבעֶג זיִא רֶע זַא ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶמאָנַא
 סא םעֶר רעֶּביִא חוּפ ,ןעֶראוָועֶג
 יונ הָתיִמ רעֶד ןופ גאמ רעֶד רעֶמסעֶּב

 ןעוֶו ןעֶד ,ןעֶריוּבעֶג ןופ גאָט רעֶד
 ןעֶמ טְסייוֵו ןעֶראָּבעֶג טְרעוֶו רעֶנייֵא
 רעֶרָא קידצ ַא ןייז טעוֶו רֶע סאוָו טיָנ
 טְנעֶרעֶג רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא ,עָׁשֶרַא
 רעֶכיִלְטיִא טְסייֵוו טְּבְראַמְׁש נּוא הָרות
 רֶע םאוָו ןעֶמאַנ ןעֶטּוג ןייז שְטְנעֶמ
 תֶרֹוּת רעֶד 1 ְךֶרּוד טְפיֹוקעֶג ְךיִו טאָה

 ;ןעֶנְרעֶל
 {תרתא
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 רֶצֹועְּב ןוח ויָדָלְו , םיִלֵהְּכ הֶּתְקַח ּףֵאְסִכְּב ֹותָרּוצ .םיִלָחֹוא בֵׁשֹוי
 ַּתְפַּתִׁש ְּמִׁש דב .םיִלְלַהִמ ףמשְו םיִעיִּבַמ ףרָאּפ .םיִלָהְקִנ
 יִלְּב אמ םֶכָשָמ .םֶמּוׂשְל םָתֹוחַּכ ְּךֶל םיִתּומַע .םָמָׂשָ
 - ,אָּׂשַמ רָבֹוכְו ןוָע חרוט : םָמּוׁשְר "יחי םייח רֶּפַס .םָמיִׁשֲאַהְל
 יִחֹוחיִנְמ ,הָמּומְרּו הינע חיש בֵרָעַי .הָסָמֲהַּב תֹוחְמ לּוצְּב רַעַ
 םיִרּועְנ תַמיִלְּכ . רֹובְז אֵנָא םיִבָהֲא תַלּולְּכ : הָסְמַעַמ ןֶבָאְּב ליִלָּכ
 ְךֶלֶח ןַעַמְל .רֹוּכְִּת ֹרּוכָז ּךֶריֵקַי ןֶבֶל ץח :רֹוּכְִלַמ רוע

 ; רֹוכְז ךיֶדָבֲעַל

 ;ּהָיּולְלַה רוד רודל ןויצ ךימלָא םֶלועְל יו ולמי קיח
 ;אָנ לֶא לֵאָרְׂשִי תֹולֵהְּת בֵׁשֹוי שודק הֶּתַאְו

 ט"ע שוריפ

 גאָט םעֶד טְניִצְנייֵאעֶג טסאה טאָו ּפֹוי ָתְדַמֶא
 טְסאָה הָפּורְּת ,ראָי ןעֶצְנאַג ןיִא רּוּפִּכ םֹוי = =

 לֵאָרְׂשִי יד ּוצ הָאּופְרַא ּוצ ןּוהְטעֶנ םֶהיֵא
 םּוצ םָלָׁשְּב ,זיֹור ַא ּוצ ןעֶכיִלְגעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 ןעוֶועֶג זיִא ׁשֶרְקְמַה תיֵּב סאָר זַא ןעֶמְׁשְרֶע
 יִד נּוא תֹונָּבְרִק יִד ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורָי ןיִא
 לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ דְניִז יד ןעוֶועֶג רֵּפַכְמ הָדֹובֲע
 ןעֶנעֶז םיִלּוג ,טְפאָלְׁש סאוָו רעֶנייֵא יונ יֹוזַא
 םאָר גְנּוניֹואוו ןייב ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ
 ןעּפְראוָוְרעֶפ םייונ ןעֶנעֶז וא ,םִיַלָׁשּורְי זיא
 ראָנ ןֵּבְרִק ןייק רֶהעָמ ייז ןעֶּבאָה ןעֶראוָועֶג
 רעֶניִלייַה ּוד ךיר טעֶּב ךיא לידה ,הָלָפְּת
 ןייז בּוׁשָח ריד ייַּב לאָז הָלִפְּת רֶעייֵז טאָנ
 תּונָּבְרַה טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶטְלאוָו ייֵז יונ ייל
 סאוָו ּוניִבָא בֹקֲעַי םֶמָתֹוח .ַחֵּנְזִמ םעֶד ףיֹוא
 נּוא ןעווועֶג םּורּפ ןָא ןעֶריֹוּבעֶג ןופ זיִא רֶע
 טאָה נוא שֶרְרַמַה תיֵּב ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיא
 ווא זיִא הָרּוצ ןייַז יתָרּוצ . טְנעֶרעֶלעֶג הָרֹוּת
 :ְךעֶד טיִמ רֹובָּכַה אָסְּכ ןייב ןיא טְציִרְקעֶג
 עֶנייֵז רעֶּביִא םֵחַרְמ ְךיִד ייז ייֵדָלְי ,גְנּוטְכייֵל
 טְליִמאַזעֶגְנייֵא ךיז ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו רעֶדְניִק
 .הָלָפְת טיִמ להּוש ןיִא ְךיִז ןעֶמאָז נּוא
 נּוא טייֵהְנֹוׁש ןייב ןּופ ןעֶדעֶר ייֵז ּךְראְפ

 ןעֶגעֶז ייֵז םיִמּומַע ,ןעֶמאָנ ןייב ןעֶּביֹול
 ןעֶטְלאַה בּוׁשָח טְסְלאָז ּוד ריִד ּוצ טְפעֶהעֶּב

 8 (ט"ע רווחפ)

 ראפ םֵנְׂשַח ,ץיִראַה םעֶד ףיֹוא םֶתוחַא יונ ייֵז
 טינ ייֵז טְסְלאָז נוא ,ןעֶראָצ ןופ ייֵז דיימ
 ןעֶבייַרׁשְנֶא ייז טְסֶלאָז רֵּפִס .ןעֶטְסיווְרעֶפ
 אָשַמ עֶרעוֶוְׁש יד חרוט , םיָיַחַה רֶפֵס ןיא
 ןיִא ןעֶּלְקָׁשִּפָא ּוד טְסְלאָז דְניִז עֶרֶעייֵז ןופ
 טְסיִזעֶג לאָז סֶע בַרֶעָי ,ןייַרַא םַי ןעֶּפֶעיִמ
 עֶבְלעוֶו עֶמיִרָא ןּופ הֶלַפְּת יִד ריד ראַפ ןייַז
 ןופ ןעֶגעֶו ס'ִמאָנ ראַפ יז .ןעֶצְרעֶמְׁש
 תֹונָּבְרַק יד ןופ רֶהֵעָמ יחיחינמ . ןָא ןעֶריֹוּבעֶג
 ,םִיַלָׁשּורִי ןיִא ןעוֶועֶג ביִרְקִמ טאָה ןעֶמ םאוָו
 ייד ןעֶקְנעֶרעֶג טְסְלאָז ףיד טעֶּב ְהיִא תֹלּולְּכ
 זנוא טְסאָה ּוד םאוו גְנּורְהיִצ עֶטְּביִלעֶג
 יִר ּוצ ןֵבֶל ,הָרֹוּת ןֵּתַמ תַעַׁשְּב טְרֶעיִצעֶג
 ְךאָנ ןעֶפּורעֶגְנָא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו פֵאָרְׂשִי
 ןֵּבַה טיִיַמְׁש סֶע סעֶבְלעוֶו ייַּב םִיַרָפָא טֶבֵׁש
 < ןעֶקְנעֶרעֶג ור טְסְלאָז םיִרְפָא 5 ריקי

 ןְמעֶּבעֶג ףיד טאָה רֶע סאוָו הָׁשֹמ תּוכְִּ מל
 תֹובָא יִד ןופ תּוכָז םעֶד ןעֶקְנעֶר עֶג טְסְלאָז וד
 :לֶאְרְשי יר ןּופ רֶניִז יד ןְּבעֶג ראפ טְסְלאָז נּוא
 ןייד גיִּבייֵא ּוצ ןעֶניִנעֶק טעו טאָג ךולְמ

 טְּביֹול גיִּבייֵא נוא גיִּבייֵא ןֹויִצ ןּופ טאָנ
 : טאָנ

 לעֶמיִה ןיִא טְציִז טאָנ רעֶניִלייֵה ּוד הֶּתַאְ
 יד ןופ ו יד ןעֶמְהעֶג ראפ וצ
 : טאג רעֶּביִל ןּוג לֵאָרָׂשִי

 התא
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 ּניָהְלא אוההַתַא
 ץרֶעַנְו רֹוּבִג
 יהיו חֶׂש אּוה
 חַצְָל ורְכְז
 םִיַניֵע רֹוהָמ
 הֶעּושי ֹורְתַּכ
 הֶאְנַק ּוהָמֲעַמ
 רָׁשֹוי ֹורְתַס
 תֶמֲא ותלוע פ
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 :תֶמָאָּב ויָאָרֹוקְל בורק
 םיקחש ןכוש
 .ןוראה ןירגפ :ש1דק] םורָמּו אָרֹונ םִיַקְו יַח לקו 9

 ט"ע שו וריפ
 םאָנ רעֶזְנּוא טאָנ טְסיִּב גוך יח הָּתַא

 םעֶד ףיוא טְגיִטְלעוֶועֶג אָד רעֶד
 רעֶד רוב . דֶרָע רעֶד ףיוא נּוא פעָמיִה
 ראשי טְרעוֶו נא קְראַטְׁש זיִא אָד
 לְהיִפ ןּופ טְריִנאַּבעֶג זיִא רֶע רג
 רֶע יוִו יזַא . םיִכָאְלַמ דְנעֶזיוּמ ןְהעֶצ
 ,ןעֶראוָועֶג סֶע זיִא יױזַא טעֶרעֶג טאַה

 ױזַא ןעֶמאַּבעֶג טאָה רֶע יוִו גּוא הָאָּמ |
 ןייז יי ,ןעֶדאוָועֶג ןעֶפאׁשעֶּב סעֶלַא זיִא
 רֶע ימ ,ניִּבייֵא ּוצ זיִא ׁשיִנעֶכעֶרעֶג
 רָע דיפ .ןעֶטְלעוֶו עָלַא ןיִא טבל
 חיִנְׁשַמ זיִא רֶע סאד ןעֶגיֹוא עֶנייֵר טאָה
 טְציז רֶע בׁשֹי . תומָלוע עֶלַא ףיוא
 ןייז יב ו .ׁשעֶגעֶגְראַּבְרעֶפ ןיִא
 רעֶנייֵק ןאק סִע ףֶליִה יד זי ןיורק

 8 (ט"ע רוותמ)

4% 

 - ₪ כ
 : ץֶרָאְבּוםִיִמְׁשַּב
 :  הֶבֶבְרִמ לּונְר
 :  .ּואָרְבִנְוהְוִצְו
 : םימלוע יח
 : רֶתָס בֵׁשֹוי
 :  הָקָדְצ ֹוׁשּובְל
 :  הֶמָקְנ רֹּפֲאָנ
 :  הָנּומֲאֹותְצַע
 רֶׁשֵיְו קיִד
 אֵׂשַנְתַמּו םֶר
 ;הָמיִלְּבלַעץֶרָאהָלֹוּת :

 "ו ומה

 ןייז שיכל .ןיילא רֶע רֶהאָנ ןעֶפְלעֶה טיִנ
 תַעַׁשְּב ייֵקְניִמְכעֶרעֶג םיִמ זיא ריילק
 ליִהְנייַא יי ותַעמ ,םַּכְׁשִמ רֶע זַא
 רע אמ . טַּפְׁשִמ ןופ גְנּונעֶכעֶר זיא
 גוא ֹודְחִפ .גְנּונעֶכעֶר טיִמ םֶריִצעֶג זיִא
 יָניִמְראַפְטְכעֶר יא ׁשיִנעֶגְראַּבְרעֶפ ןייז
 ,גיִטְפאַהְראוָו זיִא הָצֵע ןייַ ות ,טייק
 רָע קידצ , תָמֲא זיִא קְרעוֶו ןייַז ֹותָלּועְפ
 רֶע ייימ גיִמְראַּפְמְכעֶר גּוא טְכעֶרעֶג זיא
 םֶהיִא ןעָפּור סאוָו יִד ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא
 .ְךעֶד וא ףיוה זיִא רֶע םִנ ,תָמָא טיִמ ןא
 רֶע לח ,לֶמיִה ןיִא טָעּור רֶע ןנש ,ןעֶּבֹוה
 ראָב ףיוא ןעֶגְנאַהעֶגְפיוא דֶרֶע יָד טאָה

 ; טיִנ
 שץַּב זיא גוא טְּבעֶל אָד רעֶד ₪ יַח

 עודנעטש
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 ךֵחֹוכְו .אָנ אָׂש ןֹוָעְו עַׁשֶּפ .אָנ חַלֶס אָנָא קיח
 :שודק .אָנ לדג

 .רָפְסְל ךתלהת םיִנָצ ןוע .רֵּפַּכ םוחר אָנֶא קח
 ;שודק .רָפֵסַּב םיבוט םיִיַחְל ּוקָחּויְו

 :ךלא ףרְדּ יִכיֵרְדִהְל דֵמַלְמ .ךֶלֵחְתִהְל לֹולְ םיִאָּמֶה הָרומ זי"
 :ךָלָמכ יהא ְֶמֵמֹורֲא להק

 ךֶּכרעְּכ ןיֵאְו דע ןֵכׁש .ּךֶכיֵלְמַהְל דֵחֹיִא ףֶׁשָנָו רחש ןיײ
 ְְָרְבֲא םֹוי לֶכְּב להק

 ;דֹומָעֲא רֶמְׁשִמְּב ךְתָׁשּודְק ץירטהל .רומתל ּךֶתָדֹובֲע רֵרָח יב זי"
 :ראָמ לֶלּוהְמּו וי לֹודְנ להק

 לדגי ךחוכו .אָנ אש ןועְו עשּפ .אָנ חַלֶס אָנָא קרח
 .:שודק .אָנ

 ; ךיֶסֹוח וחמשיו םָתֹולֲאְׁשִמ אלמ .ְּךיֶסּומֲע עַרְו ד ךֶסֵחְל םיִלֲחַיְמ ןח

 שוריפ
 עֶכֹוהְרעֶד גּוא גימכְראפ גיִרְנעֶטְׁש

 ; גיִלייַה נּוא

 ּביִנְרעֶפ טאָג ְךיִד עֶּב ְךיִא "ל אָנָא
 ּוטְסְלאָז דֶניִז יִד עֶלַא ל . ריִמ

 וטסעו) טיִמ רעֶד וכו , ןעֶגאָרְמְרעֶפ
 טְסעוֶו וד םפ ןעֶסיורְג ןייד ןעֶזייוַו
 טְסאָה ּוד סאוָו דייֵר עֶנייד ןייז םִַיקְמ

 ןעֶראָצ ןייר טְסְרעֶגְנעֶלְרעֶד וד טְגאָזעֶג
 ,םיִָׁשְר יִד ּוצ נּוא םיקירצ יִד ּוצ

 : טאָנ רעֶגיִלייֵה גד שידה
 .ְטְראַּבְרעֶר ְךיִד טעֶּב ְךיִא םיחנ אָנָא

 דֶניִז יד ּביִנְרעֶפ יש ,טאָג רעֶגיִד
 ןעֶלייֵצְרעֶד וצ ןֶעייֵמְׁש יז סאוָו יִד ןופ
 יָנֲא ןעֶלאָז ייֵז גוא ּותְטייַו . ביול ןייד
 םיָיַח ּוצ רֶפַס ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג

 ;טאָנ רעֶגיִלייֵה וד *ידפ ,םיִבוט
 8 (מ"ע/ רוותפ)

 ז ךיִשעמ ַַּׁשְו רודל רוד להק

 ט"ע
 טְניִרעֶל אָד רעֶד טאָג יֵאְּמִמ הָרֹומ

 ןייג וצ עניני יד זיו נּוא
 טְנעֶרעֶל רֶע רט , געוֶו ןעֶטְכעֶר ןיִא
 םעֶד ןיִא ןעֶטעֶרמ לאָז ְךיִא יונ ְךיִמ
 ןעֶגְראָמ ּוצ יסש ,ייֵנ ךיִא יוָו געוֶו
 ןעֶגיִנעֶק ּוצ יא גיִצְנייֵא דְנעֶבָא וצ נוא
 לֵאָרְׂשִי עַמְׁשי ןעֶנאָז ריִמ סאָד ףיד
 טְסֶהּור וד מש ,'דָחָא יי ּוניָהְלֶא 2
 אָד םיָנ זיִא םֶע נּוא יו ,לעָמיִה ןיִא
 טְלייַא ץְראַה ןייַמ יל .ןעֶבייֵלְג ןייד
 ךיִא זיפ? ,טסְניִר ןייד ןּוהמ ּוצ ריִמָּת
 וצ הָלַּפִת ןּופ טייצ יִד ריִמָּת ּפָא טיִה
 יי טי ,טייֵקְניִלייֵה ןייב ךעקראמש
 וצ ןעֶאָרְמעֶג ןעֶרעוֶו סאוָו לֵאָרְׂשִי
 ןייר וצ ןעֶפאַה ןַא ןעֶריוּבעֶג ןּופ ריִד
 ,טעֶבעֶג רֶעייֵז ייֵז ּוהָפ יל , דָסֶח
 וחטשיו | 8



 41 אכ רופכ םויל תירחש

 : ףֶרובְכל םֶה יִּכ םיִאּורְּב .ִףְרְבָעָל םיִשָג םֹוצָו יּולָחְב זי"
 ?ףֶרֹוה רֹובָּכ רַרֲה להק

  ּוריִמָי אל רֶזַּב ְךֶדּוחַי ,ּוריִמֲאַי רַעַרְּב ְּךְתּוכְלַמ רק ןוח
 ּּורֵמֹאֹי ָךיֶתֹואָרֹוג וע להק

 ּוקָחּויְו ,רֵּפַסְל ְךֶתָכִהְת םיִנָּצ ןֹוע ,.רֵּפַּכ םוחר אָנָא קיח
 :שודק .רֵפֵסַּב םיִבֹוט םיִיַחְל

 ;ּועַָּׂשְי םֹויְּב ףילולה שחר ,ּועֵּבַרי ְךִנָפִל תועיִנְּפ ןור ץח
 ןּועיִּכַי ףֶבּוט בב רָבְז להק

 יַנֹודְז הָחְמִּת בֶרֶע תֹונפְּב ,יַנּונִה ףֶל ךֶרֵעֶא רקוב וזה

 ,לֹוְּׁשֶא רֵפֹוּכ רּוצ ּהָי ןזח
 19 םּוחָרְו ןּונַח להק

 ; לֹּכַה ּורְמאִֹו ּונֵיּוַע ׁשֹוּבִכִי
 ג 55% ַײ בוט להק

 לֵדְנִי ְךַחֹוכְו ,אָנ אָׂש ןוָעְו עַׁשַּפ ,אָנ חַלֶס אָנָא קיח
 :שודק ,אָנ

 ;ְךיֶסְסֹונְּב רֶזִנ יִנְבִא תשודק .ְּךֶׁשֹוׁשְמ תַיְרִק ווא םָמֹוק ןוח
 + ְףיִׂשֲעַמ לָּכ יי ףודלי להק

 ;ּורֵמַתְי חַקָר דֶרָש יִׁשּובְל , ּורֵמַזי םַעֹונְּב ףיֶדיִסֲחַו ּךִיְַל ןזח
 {ּורֵמאֹי וכל רוב להק

 שע שורפ === |
 םְרעֶציִׁשעֶּב עֶנייִד ךיז ןעֶלעוֶו יפלו
 נוא טעֶּבעֶג טיִמ יולי ,ןעֶהייִרְּפ
 .ףיר ןעֶניִד ּוצ ייז ןעֶנְהעֶנעֶג ןעֶמְסאַּפ
 יעָּב ןעֶנעֶז ׁשיִנעֶּפעֶׁשעֶּב עֶלַא סיור
 ןעֶגעוֶו דֹובּכ ןייַד ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַש
 יז ןעביול הָכּולמ ערעייט ןייב רקי

 טייֵקְניִצְנייֵא ןייד ָּףָדּוחְי .ׁשיִנְרעֶטיִצ םיִמ

 נאַּט םעֶד וי .טיִנ ייֵז ןעֶמייֵּבְרעֶפ
 רֶעיִפ לֵַּפְתִמ ייֵז ןעֶנעֶז רֹוּפַּכ םוי
 ,הָליֵעְנ ,הָחְנִמ ,ףסּומ ,תיִרֲחַׁש ,תֹולפְּת
 ןעֶגיִעֶז ביול ןייב ןּופ דייֵר יִד טיִמשטֹנ
 רעֶד ןיִא 3 , גאָט םעֶד ןָא ףיז יז

 וצ םעֶּבעֶג ןייַמ ןָא ךיִא טְכעֶר היפ
 ּוטְסְלאָז דְנעֶבָא ןעֶגעֶק 79% ריד

 8 (ט"ע רווה8)

 םאָנ < ,תֹוריֵבֲע עֶנייַמ ןעֶקעֶמְּפָא
 ןעֶפּורעֶגְנֶ טְרעֶֶו רַע רעֶּפעֶׁשעֶּב רעֶר
 גייוַוְצַא זיִא םאָר 'רָפֹוּכַה לֹוּכְשֶא,
 ןּופ תוריפ יִד יו ױזַא רעֶפְנאַק ןּופ
 ןיִא לֶהאָמ לֶהיִפ ןעסקאונ ץְלאָה םעֶד
 לֵחֹומ לְהאָמ לְהיִפ טאָג ויִא יֹוזַא רֶהאי
 ןעֶמעֶּב םּורעֶר שב ,תֹוריֵבֲע עֶרעֶזְנּוא
 ןיִא תוריבע עֶרעֶזְנּוא לאָז רֶע ריִמ
 לאָמְטְסְנעֶד מו , ןעֶפְראוַונייַרַא םי
 םונ זיִא טאָנ :* ,ןעֶגאָז עֶלַא ןעֶלעוֶו
 טאָג ךיד םעֶּב ְךיִא םסק ,ץֶלֶא וצ

 ןופ טאָמְׁש עֶניִטְסּולְג יִד ףיוא לֹעָּטְׁש
 םִיַלָׁשּורְי טאָמְׁש יִד זיִא סאָד דייִרְפ ןייב
 עַנייַר די? .ׁשֶרְקַכַה תיֵּב םאָר נּוא

 םיול
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 םינשד הָביִׂשְּב ןובוניו ,ויָתֹורְצַחְּב ּוחיִרְפַי ְךֶוֶנְּב םיִלּותְׁשֹו ןח

 ; ויָתֹורּובְג םֶרָאָה יֵנְבִל ַעיִדֹוהְל להק : ;ויָתֹוריִמְּב

 ּוקְחּויְו ,רֵּפַסְל ְךְתֶלִהְּת םיִנֵצ ןוַע .רַפַּכ םּוחַר אָנָא ק"וח
 :שודק . רָתַסַּב םיִבֹוט םִָיַחְל !

 : םיִמָלֹוע תיֵבְּב ּךאְסִּכ ּךַאְׂשִנ ,םיִמָלְׁשֹי םימימת ּונְגנְי ףֵחְצִנ ןח
 ;םיִמָלֹוע לָּכ תּוכְלַמ ָךְתּוכְלַמ להק

 ; םיִלָג יִרְבֹועְּכ זוע ָךּוׁשיִּבְלִי ,םיִלֹואְג ךְנְבָׁשָל ףֶסֶנֵכְּב דָחַי ןזח

 ּורֵּבַחְתִי דַעַוְּב ךְבּומ יִעיִּבַמ ןזח
 : םילפונה לֶכָל יי מוס להק

 ;ּורֵּבַדְי ןח בושח םיחמ .
 :ּורָּבְשְי ְךיִלֵא לפ ָניֵע להק

 לדגי ךָחוכְו .אָנ אָש ןוָעְו עשָּפ ,אָנ חַלְס אָנֶא קח
 :שודס .אָנ

 :ְךיֶרֵע ׁשֶרֶא םירָּפ םלשיו , ךיִרע יש חַחֹונְי םִיּודְו ןזח
 { ְךיֶרָי תֶא ַחֵתֹוּפ להק

 ;ויכרובמ םַעָל הָּבְרִי ַחֹולְפ . ויִּכַרֲחַמ ץיִצְי ויָמֲחַרְּב הָלָס ז

 ירד לֶכּכ !} קידצ להק
 ט"ע שוריפ

 עֶגְיִ ןעֶלעוֶו םיִדיִסֲח עֶנייֵד גּוא םִיְוָל
 םיִנֲהֹּכ יִר נּוא יֵּובָל ,גְנאַזעֶג עֶסיִז
 הנה יִדְנִּב ןָא ןעְריילק ייֵז סאוָו
 תיִּב ןיִא תֶרוטק ןייז ריטקמ ןעֶלעוֶו
 :עֶנ ןעֶלאַז יז וא יו .שָרְקִמַה

 גנּוניואוו ןייב ןיִא ןעֶרעוֶו טְצְנאַלְפ
 .ףיוה םיִטאָנ ןיִא ןעָהיִלְּב ןעֶלאַז נוא

 נוא ןעֶצאָרּפְׁש ןעֶלאָז ייֵז נגא ןּובּונז

 יד מנ .רעֶטְלֶע עַטּוגַא ןעֶּבאָה ןעֶלאָז

 ןעֶלעוֶו םיִמָלְּׁו םיִמיִמְּת ןעֶנעֶו ייֵז סאוָצ

 ןַא דמי , גיִּבייֵא וצ בייל ןייַד ןֶגְניִ

 ןייק ןעֶלְמאַזְנייֵא םעֶנייֵא ןיִא טְסעוֶו ּוד

 ןעֶלעוֶו רושיבלג .עָטְזייֵלְרעֶד יד םִיַלָׁשּורִי

 נוא טייֵקְראַמְׁש טיִמ ןעֶּביול ְךיֶד ייֵז

 ןעֶרּוי יִד יונ יוזא הָריִׁש ןעְנאָז ןעלוי
 10 8 (8"ע רוזחט)

 ןעֶנעֶז ייז זַא טְגאָזעֶג הָריִׁש ןעֶּבאָה
 יד יעיגפ .ןעֶגְנאַגעֶג םִי םעֶד רעֶּביִא
 ְךיִז ןעֶלְמאַז םיָטּונ ןייב ןעֶנאַז סאוָו
 ּוצ לֵלַּפְתִמ יז ןעֶטְפעֶהעֶּג נוא ןייַא
 תֹולָפְּת עֶרֶעייֵז פזפ , ריִד ראפ ןייז

 ייל ןעֶנעֶבעֶר וטְסְלאָז ןעֶגאָז ייֵז םאוָו
 ביהקמ ףיאָׁש עָטעַפ ןעֶטְלאוָו ייֵז יוו
 רו ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו פודי ,ןעוֶועֶג

 יד א טלשיו ,טאָנ ריִד ּוצ ןָבְרְקא
 טְלְהאֵצעֶּב לֹאָז לֵאָרְׂשִי יִר ןּופ דייֵר
 םֹוקָמְּב ןייז ןעֶלאָז גּוא ריר ּוצ ןעֶרעוֶו
 טיְמֶראַּבְרעֶר ןייד טיִמ היפ , ןֵּבְרַה
 רעֶטְסְנעֶפ יִד ןּופ ןעקוק גיִּבייֵא רֶע לאָז
 ןעֶרְהעֶמ לאָז רע םֹולְפ ,לעֶמיִה םעֶד ןופ

 ננובעגרעפ
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 :ויָאָרְקִמ יִאְרּוק ןֹוחָי ןוח .ויָאָרוקְמ יוגמ עשו ןיִח ווח
 { ויָאְרֹוק לֶכָל יי בורק להק

 וקַחּויו ,רָפְסְל ְּךְתֶלַהְּת םיִנְצ ןוָע .רֵּפַּכ םוחר אָנֶא קח
 : ;:שודק , ,רֵפָסַּב ז טיִבֹומ םיִיַחְל

 : הָסַעְי ונינטושו ץֶרָיּוניֵתְקַַז .הֶשוע אָלָפ יִלֶא הֶז ןוח
 .הָׂשֲעַי .יִטְְ ןוצְר להק

 ;ויָבָהֲאַּב הָסֵכי ּוניִעָׁשְּפ ,ׁשֹורָק .ויָבָהְי ְךיִלְׁשִמ ֹולָל ןתי יּווק ןזח
 ;ויָבֲהֹא לָּכ תֶא יו רַמֹוׁש להק

 : יפוד ליִלְצַתְו ןיֲִאַּת ילוק .יִפוי לֵלְכִמְבִּכ ִנֹוקְצ לַּבַק ןוח
 ! יִּפ רָּבַרי י תלָהת להק

 לֵדְנְי ְךַרֹוכְו ,אָנ אש ןֹוָעְו עֶׁשַּפ ,אָנ חַלֶס אָנֲָא קיוח
 :שודק ,אָנ

 ,רַע יִרָע ךולמ ְּךֶדֵבָל .דע ןֵכוׁש ְּךֶלֶמ קי
 שורק לֵאָה !

 ,הָעּוׁשֹי שיחמ ומעל .העוש ןיִזָאמ ְךֶלֶמ ק"וח
 ,שורקו אָרֹונ

 ט"ע שוריפ
 .קְלאָפ ׁשְטְנעֶּבעֶג ןייז ּוצ גְנּוּבעֶגְרעֶפ
 .רעֶּפ לאָז גּוא ןערעק ְךיִז לאָז רֶע ויח
 יז םאוָו יִד ןופ הל יד ןעֶמעֶנ
 ןיימ זיִא רעֶד ₪ .ןָא .םֶהיִא ןעֶפּור
 א ּוניִתְקמ ,רָדָנּואוו טוט אָד רעֶד טאָנ
 טיִמ ןעֶמעֶגְנָא רֶע לאָז ייֵרְׁשעֶג רעֶז
 ןטש םעֶד גּוא משו , ןעֶליוִו ןעֶמּוג
 ייֵז םאוָו יִד יימ .ןעֶמעֶרְמּוצ רֶע לאָז
 לאָז טאָג ףיוא אָשַמ רֶעייֵז ןעֶפְראוַנ
 וא גְנּופאָה רֶעייֵז ןעֶּבעֶג טאָג ייֵז
 םיִעָשְּפ עֶרעֶזְנּוא שחק ,השקב רֶעייֵז
 ,טְפאַשְּבי ל טיִמ ןעֶקעֶרעֶּב טאָג לאָז
 יונ .יוזַא הָלִפְּת ןייֵמ לֵּבִקְמ יד לנג

 3 (ם"ע רווחמ)

 תונָּבְרַק יד ןעוֶועֶג לַּבִקְמ טְסאָה ּוד
 ועווענ זיִא סֶע סאווָו שרקמה תיֵּב ןיִא
 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ גְנּוריִצ עֶנייֵׁש יד
 ןפְראוננייִרא טְסְלאָז נּוא ליִלְצִִו ,טְלעוֶו
 ןעֶנעֶז סאָד ְנאַׁש ןייֵמ םִי ןעֶפיִמ ןיִא
 ןיימ טעוֶו ףיורער תַלהֶּפ , תוריבע יִד

 : ביול ם' טאָג ןעֶרייִר ליומ
 ,ֿביִּבייֵא וצ םעֶהּור טאָג ןגש ְךֶלֶמ

 ןיִּב ןיילא טְסְניִנעֶה ור דר?
 ; טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד לא? ..גיִּבייֵא
 .יירְׁשעֶג סאד טְמעֶג ראפ םאָנ ּדֵלֵמ
 קלאפ ןייז ּוצ ףלי ָהַא טְלייֵא רֶע ומעל

 ';גיִלייַה וא גיִמְכְראָפ ןיִא רֶע
 רדא 11
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 ,רֶמָז םיִעְנא ְיִחְּב .ילולמ ׁשֶרָאְּבהָוֲַא .יִלַא רקי רֶדַא
 ולד .ללמי יִמ ויָתֹורּובְג :ךיפ ,רָמֹוא ַעיִּבַא בינב

 ןזאמ ,הָרָעַסּו הפוס וכרד .הָרָעְנַּ ףַפֹורְמ קוד :ללפי ימ
 יפרש ויָביִבְסּו .םימש הָסָּכ ודוה .ש

 .םיִנועמ יִמְׁשַּב ךֶז :ךיפ .םיִלָחְו םיִעָז ֹורֲחַּפִמּו .םיִלָא
 יִלָב למשח .ֹוּכִס ביִבָס תַרְׁשַח םיִנֵעְתַמִמ בושק קַעַז
 מע ל-5 רֹוהְמ .ויסוח דו בוט ;ןואמ . וכול

 יַעְׁשַּפ הָחֹומ ,הָרּובְנִּב לע לשומ ;ןואפ . הָלִהְת הואנ
 תַכֹוס .ךימ ,ורדע ןוע אשונ .ּורָדֲהַּב ריִדֵאְו רֹואָנ ,הֶרָּב
 ,ֹובּורְּכ לַע ףֶע :תֹובְרָעָּב בָבּורְל ּולֹוס .תובָרָע תוחיש
 .הָרֹוּפ .ויָדּודְנ תֹואְבִצ דקופ :ןיאמ ,ֹובֹורְק םַעְל הָנֹוע

 טמ"ע שוריפ
 סאָד וא טייֵקְראַטְׁש סאָד ילא יקְי רֶדַא

 . טאָג ןיימ ןופ טייֵקְרֶעייֵמ
 דייֵר ייִד טיִמ ןעֶדייֵר ְךיִא לעוֶו הא
 ןעק רעוֶו ויָתֹורּובְג ,הָלפְּת ןיימ ןופ

 רעוֶו יג .ייֵקְראַטְׁש ס'ִמאָנ ןעֶדייֵר
 םיִטאָג ןייז גישמ הָבָׁשֲחַמ ןייז טיִמ ןעק
 טאָג ּוד םעְנְרַעָּפ ג .טייֵקְסיֹורְג
 ןעֶגיִנייֵּפ ייז סאוָו יִד ןּופ ייֵרְשעֶג סאָד
 רעֶנייֵר רעֶד רוה ןעֶמְסאַּפ נוא ל הז
 סאוָו לארשי יִד טְכעֶרעֶג טְכאַמ םאָנ

 יעָג ןופ םֶהיֵא ּוצ ןעֶגארְמעֶג ןעֶרעוֶו
 ןעֶנעֶז קְרעוֶו עֶנייז עֶלַא "3 .ןָא ןעֶראַּב

 ףיוא מניע רֶע ישי ,תַמָא םיִמ =
 ךֶע הָחֹומ ,טייֵקְראַטְׁש טיִמ טְלעוֶו רעֶד
 יז סאוָו יד ןופ דניז יִד ּפִא טְקעֶמ

 רֶע או .ןוז יד יונ רעַמיול ןעֶנעֶז
 יז םאוָו יִד ןופ דְניִז יִר טְנאָרְמְראַפ

 וג (ש'ע .רוזהמ)

 .ףאָש עֶראַטְסַא ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןעֶנעֶז
 .ןּוּפ רייר עֶסיִז יִד טְמעֶנְרעֶפ רֶע הגיס
 ןייַז ּוצ טְרעֶפְטְנֶע רֶע הל .הָּלְִּת
 נּוא טְלייֵצ רֶע דמי .קְלאַפ טְנעֶהאָנ
 רָע הנ , תולייה עניי 'טְקְנעֶרעֶג
 .טְכעֶנְק עניי ןופ ׁשֶפָנ םאָר טְזייֵלְרעֶר
 רֶע טְכאַט עֶטְפיוִקעֶג עֶנייַז רצ ול
 טְהעֶז רֶע "שי .גְנוּנעֶגְרעֶפ ןעֶכייֵרְג
 רֶע יש .עֶנעֶכאָרְּבּוצ וא עֶגיִרעֶריִנ יִד
 רֶע יש .לעֶמיִה ןעָכיוה ןיִא טֶעּור
 סאוָו רעֶסאוו יִד רעֶּביִא טְניִטְלעוֶועֶג
 ןיִא ןעֶמְנּוא ןעֶמיֹוטְשעֶג ףיונּוצ זיִא
 רעֶטְנּוא טְנְהעֶל רֶע טיי .םֹונָיִקוא םַי
 .ְךאַמְש טימ טְלעֶוו רעֶד ןּופ תוחוכ יד
 בוא ,קראטש זיא רֶע 995 ,טייֵק
 -עׁשעֶּב עֶלַא ןופ ןעֶליוהְרעֶּפ יא

 | :שיגעָּפ
 ןכבּו
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 םינותחמ אָבְּצ , םידינמ 1 ריִנֹויְלֲע וקרצ ,ֹויִדָבֲע שפנ

 ,תֹוליִחְמ גישמ ויּונק + תולהת בשוי שורק :ךלמ / .םידומ

 םּורְּב ו ןיזאמ ו לֵפָׁש הָאֹור .הָאנ אָׂשַנְו םֶר

 :שֹודְק לֶאָה .דַע ידע הול בל = ןכוש ְךֶלֶמ ק"וה

 ! ונל חַלֶס םּוחַרְּכ הֵּתַאו ןֵכְבּו

 ףוקמ ְךֶמֶע יִכ םייחל ךיקבד בותְכּפ .םייח םיִהֹלֲא אנא
 יי הָעְמִׁש .יִתָנְחִּת הָנֲעַּת ןוצְר תַעְּב :התאו ,םייח

 יִתָחְוַרְל ֶנְוָא םלַעְמ לא .יִתָנְר הֶניִׁשְקַה קֶדָצ
 הָצְר ,רֶחָׁש תלפתב ךיִאְרוק תִיַעַנ ; התאו "יתַעושל

 לא הֵׂשֲעַו הֶביִׁשְקַה יָנֹדֲא ,רֵחַצִּכ םֶדֹוא ןֵּבְלַהְ
 ,ַעיִׁשְרִּת לֵּב ףיוק ,ַעיִׁשֹוהְי יִלְו יִתֹולַד ;התאו ,רַחַאּת
 דחִי םיפּופצַה ? התאו ,ַעיִׁשֹוהְל בר הקָרְבְּב רכדמ
 : התאו ,ְךֶדֶסֵח י יי נארה ,דדי ןאצ תואבצ .ְּךָדְבֶעְל
 לֵא הָּתַא ,רֵתָעַה ּונֵׁשֲחַל לֶלָּפ .רָתָעְו ןחמ םיִּבְרַמּ
 ףֶרֵע ,הָקָדִצְל ונתוא העש ונקעז .? התאו ,רֵּתַּתְסִמ
 ; התאו ,הָקָדִּצַה יי יד ,הקָדַה ןִפ הקד רּומתַּכ ונעוש

 נָחַנֲא . ורב נָרְתָמ ונבמס ּונֵרֲהַמְ בֹוזֲאַּב ונָאטח

 ט" : שוריפ
 עֶסייוַו יוו ןעֶכאַמ סייונ ייֵז ּוטְסְלאָז םיִרעֶּפ לייו ףיר ְךיִא טעֶּב םּורעֶד נּוא הֶּתִאְו ןָבְבּ

 ןופ םיִרָא ןיִּב ךיִא עֶׁשְּטאָח יתֹולַד , לאוו זְנּוא ּוטְסְלאָז גיִמְראַּב רעֶד טֶסיִּב ּוד
 ריָמ לאְז רֶע טאָג וצ ףיא ףאָה תוצמ : דני עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶג ראָּמ

 טיִנ ּוטְסְלאָז רעֶפאָה עֶנייֵד ַײק ,ןעֶפְלעֶה .טאָג רעֶגיִרעֶּבעֶל ךיר טעֶּב ְךיִא םיִהֹלֲא אָנָא
 איז סאו יִד םיִּפּופְַּה ,ןעֶכאַמ גיִדְלוש ןעֶּבעֶל םּוצ ןעֶּבייַרְׁשְנָא טְסְלאָז בות

 ןעֶניִד ּוצ םעֶנייֵא ןיִא ףיֹונּוצ ףיז ןע עֶסיֹוטְׁש ןעֶד יִּכ .טְפעֶהאַּב ריִד וצ ןעֶנעֶז ייז סאוָו יד
 ןעֶמעֶּב רימ םאוָו הָלְפְּת י ל .ףיִד .עֶּכעֶל ןופ לאונק רעֶד זיא ריִד אייב
 ֶר הֵּתִא , ןייז לֵּבִקְמ וטְסְלאָז טייֵהְרעֶליִטְׁש ומלא ןעֶליוִו ןייד ןופ טייצ רעֶד ןיִא תַעְּג
 גיָנּויר ּונֲאְטַמ ,ןָגְראָּבְראַפ טְסיִּב ּוד סאוָו םאָנ טְשיִנ ְסְלאָז לֵא ,הָלָפִּת ןיימ ןעֶרעֶּפְטְנֶע
 נוא בֹוזַא טְסייֵה סאוָו זאָרְג םעֶד םיִמ זָנּוא ןייַמ ןופ ןעֶרֶעיֹוא עֶנייֵד ןעֶרְהעֶק קעוֶוַא
 . דָגָז עֶרעֶזְנּוא ןופ ןייכ דוא ףאמ יִד ןפלס .ריִד ּוצ ייֵרְׁש ףיא סאוָו ייֵרְׁשעֶג
 ווא רעֶציׁשאַּב רֶזְנּוא רעֶמְנּוא זנוא ןֶהעָל ונכְסס עֶמיֹור ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןעֶנעֶז םאו) תֹוריֵבַע

 רעוגוא 18 8 (ט"ע רוגחמ)
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 יִנְנ .ינונח בושק רֹוהָמ :חחא ,ּונֵרְצֹוי הָּתַאְו רָמֹוחַה
 ּוניֵלֲע ְךיֶעֵמ ומהי ;התאו ,יי לֵאָרְׂשִי הָוקַמ .ינוע םֶתָּכִמ
 ;התא ,ֹוניִבֲא יי הָּתַאְו .ּונומְדקְי ְךיִמֲחַר רַהֵמ
 . רֹוּכְזִּת רַעָל לֵאְו .ןוָע אָשִּת לכל .ןוָע רֵּפַכְּת םּוחַרָּכ

 ;ּונְל חַלְס םּוחֵרְּכ הָּתַאְו .ןֹוָע

 םבייחה .תרֹונֹורְכְזַה רֶפֵסְּב בֵתָּבִי םֹוּיַה קיח
 יררועתה .אָנ ירוע .הָנַּכ אָנָא .תֶוָמַהְ

 .אָניִלֲח .אָנ יִמּוק .אָניִבְציִתַה .אָנ יִדְמִע .אָנ
 ;ןֹוְלֲע רד יֵנְּפ .אָנ יִנֲח ׁשֶפנַה רֵעְּב

 :רַחְשַה תַּלַפְתַּב .רחצ רֶמָצַּכ ןיִּבְלַי .רַחָּב הָמּויִא
 דיִמִּת תַעְּב .רקבָי ֹורְדָע ןאצ .רקוח תֹוחּוטְּב

 תַלְפְּת תאֹזְּב .רָצְקי ּוניֵתֹויְלְנ .רֵצֹועְו םַשוג :רקובה
 תַלַפְתַּב .רַחְנ ּונֵנֹורְנ יִּכ ,רֵחַאְּת לא רֹורָד ;םוח ,רָצוי
 תַעְּב .רקשיו ׁשיִחְּכִי ןיִטְסִמַה .רקוס לֹּכַה :רחשה
 תאֹזְּב ,רָצָי ּוניֵתֹורְצִמ ,רֵצָּבִי אל הָמזִמּו:רקוּבה ריִמְּת

 טי "ורב

 ט"ע שוריפ !
 עֶסעֶּב ְךיִר לעֶטְׁש אֵנ ידְמִצ ,זְנּוא ראפ | םייל סאָד ןיִנעֶז ריִמ ּונְחנֲא , רעֶּפאָה רעֶזְנּוא
 לֵאָרְׂשִי יִד ראפ טעֶּב ילמ ,זְנּוא ראַפ םיִמֲחַר = ּוד וֹוהְט .רעֶפעֶׁשאַּב רעֶזְנּוא טְסיִּב ּוד נוא
 אוה ךּוְּ שודקה ןופ טייֵקְמעֶראַּב רעֶד עֶּבעֶג ןיימ םֶהעֶנְראַפ טאָנ רעֶנייַר
 | :לעֶמיִה ןיִא טְניֹואו רֶע סאָוְו ןופ ןיִקעֶלְפ יר ןופ ןייב ףיִמ ךאַמ ינקג
 טאָנ סאוָו לֵאָרְׂשִי עֶגיִטְכְראָפ יד רַמָּב הָמּויֲא יִד טְסְכאַמ טאָנ ּוד ןעֶד האקט ,דְניִז עֶנייַמ

 .ְסיֹוא הָרֹוּת ןממ תַעַׁשְּב ייֵז טאָה םעֶד ןייב טְכאַמ הָוְקִמ א יונ ןייב לֵאָרְׂשִי
 רֶניִז עֶרֶעייֵ יִבְלִי ,קְלאָּפ ַא ראפ ןעֶּביִלְקעֶג רעֶד ןייַא איוו יֹוזַא םּוחְַּכ .ןעֶׁשְטְנעֶמ
 ,לאָו עֶסייוַו יונ ןעֶכאַמ םייט רֶע לאָז .רֶניֵז יד ןעֶּבעֶג ראפ ּוטְסְלאָז רעֶניִדְמְראַּב

 ןיִא תֵעְּב ,תיִרֲחַׁש תַּלִפְּת ןעֶנעוֶו ןופ תַקפְתּ ,דֶניִז יִד ןעֶנאָרְט ראַּפ ּוטְסְלאָז עֶלַא ּוצ לגל

 ןעוֶועֶג ביִרְקִמ טאָה ןעֶמ זַא טייצ רעֶד רֶניִז יִד ןעֶקְנעֶרעֶג טְׁשיִנ טְסְלאָז נּוא לאו
 . ןעֶגְראָט היִרְפ עלא דיִמָּת ןֵּבְרְִג םעֶד 2 גיִּבייֵא וצ

 ןייז רַצְקְמ תּולָנ רעֶגְנּוא רֶע לאָז רצקי ןָא טְרעֶוֶו רּוּפִּכ םֹוי םּוא טְנייַה בַחְּנִי םֹויַה
 טאָנ לֹּכַה .היִרְּפ ןופ הָלִפְּת רעָר תּוכְזִּב רעֶוֶו םינפס .תֹונֹורְכִזַה רֶּפַמ ןיִא ןָּבירְׁשעֶג

 ןְטֶש םעֶד ןיטססמ ,ץֶלֵא טְהעֶז אָד רַעָר ןעֶּבְראַטְׁש לאָז סָע רעו נּוא ןעֶּבעֶל לאָז םָע

 ׁשְלאַפ םֶהיֵא לאָז נוא עני רֶע לאָז ,לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּב יִד ריִמ ןעֶסעֶה אָנָא םּורעֶר
 ןעֶמ סאָר שייֵצ רעב ןיִא הא .ןעֶכאַמ טיִסֲהַר ןעֶמעֶּב וצ ףךיד קעֶװ רעֶר ירש

 7 14 8 (ש"ע רווחמו
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 ,רַחְסִיְו ץַּבְרִי חַטָּב ,רֵחְרַהְס לּוחְז :םוח ,רֵצֹוי תַלְפְּת
 תַעְּב ,רֶקָרקְל תש יֵנְּב .רקי ָךְתִיַח :רחשה תַּלִפְתַּב
 תאֹּב , רֵצֶעַי םיִיַחָל ֹותְלּוגְס .רצונו רּוהָמ :רקובה דיִמָּת

 םרט ַעיִׁשֹוי .רֶחֶׁשִמ םֶחְרַמ דידי :פוח ,רֵצֹוי תַלְפְּת
 הָבֹוטְל .רקועו םיִרָה ׁשֵבֹוּכ :רחשה תַלְפֶתִּב .רֶחֶמ
 ,רָצָחָהְו ַחַּבְזִמּוךְׁשְדקַמ :רקובה דיִמְּת תַעְּב .רקבי ומע
 הָרּועְס ;פוה ,רָצֹוי תַלְפְּת תאזְּב ,רֵעַבְּת םָתָמֹוקְּב אָנ
 ; רַחַּׁשַה תַלָפְתִּב ,רַחְרַחְו ביִרֵמ הֵצְּפ .רֶחָפְּכ הָרּובְׁשּו
 דימת תַעְּב ,רֶקָיָל ותיִבְּב םילותש : רקעי רָׂשָע תונרק
 ,רָצֹוקְוׁשַרֹוחְל קָּפַס .רֵצְּפַה ׁשֹוקְלִמּו הָרֹוי זזח :רקובה

 ,חכו בתכי םויה ;רֵצֹוי תלפת תאֹזְּב

 : לעופ לָכְל םּוחָרְו הָּתַא ןגנמ ףא ןֵכְבּו

 --"- ]0 - ער לָכְל םוחר התא יִּכ .ְּךיָנֹומֲה דחי םיקעוז דא : 5עופ לֵבְל םוחב הַתַא יִּכ .ְּנְנִנֶל חּוצְנְּב םידועו ךא ;לעופ לָכָל םוחר התא יִכ .ךיֶנינַע תֹונֲעַל םיִנֹוח ךא : לעופ לָבְל םּוחרו ןונח . נעְמל םֶהיֵניֵע ּולֵד ךא :לעופ לֶכְל םּוחַר חַּתַא יִּכ . ְךִנְכְש םיִׁשיִגְרמּו םיעוג ְּךַא :לַעֹוּפ לָכְל םּוחַר הָּתַא יִּכ .ךינומֲא ְךֶרֶַחְּב םיחטוכ ְךַא : לעופ לָבְל םּוחַר התא יִּכ .ךיֶנְפִל ןיחּב םיתא ךא

 ט"ע שוריפ
 ּוצ ריִמָּת ןּכְרְִה ּםעֶד ןעוֶועֶג בירקמ טאָה
 ץראה רֶעיִיֵז סאוָו יִד לּוחְנ ,היָרְפ ןעֶגְראָש
 ראפ טְכְראָפ טיִמ טְלעֶגְניִרעֶג םּורַא זיא
 ןעָהּור ןעֶלאָז יז ריִמ ןעֶמעֶּב הטָּב ,םאָ)
 ,תיִרֲחַׁש תַּלִפְּת תּוכְזִּב ןעֶמייַז עָלַא ןופ רעֶכיִז
 . טיִה גוא ןייֵה זיא אָד רעֶד טאָנ רֹוהָׁש
 ןעֶּכעֶּפ םוצ רֶע לאָז קְלאָפ ןיינ ותל
 הָלְפִה רעֶד ןעֶגעוֶו ןופ תאוב , ןעֶקְראַטְׁש
 שָדְקַמַה תיֵּב ןייֵר שר .ןעֶגְראָט ןוש
 ףיִא אָנ ,ףיֹוה םעֶד נּוא ַחֵּכְזִמ סאָד נּוא
 ּיַּבעְנ ךיוה רֶעייֵז טיִמ םאָנ ףיִר טעֶּב
 ןעֶגעוֶו ןּופ תאו ,ןעֶקְראַטְׁש יז .ּוטְסְלאָז
 יִד םיִלּותְׁש ,ןעֶנְראָמ היִרְּפ ןופ הָלִּפְת רעֶד
 סיְטאג ןיא ץייז טְצְנאַלְּפעֶג ןעֶלעֶט יי! סאוָנו
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 ןיִא חַעְּב ,ןעֶכאַמ בּוׁשָח ייֵז רֶע לאָז זיוה
 ןעוֶועֶג בירְקמ טאָה ןעֶמ סאוָו םייצ רעֶד
 היִרְפ הָכֹוי , היִרְּפ רעֶד ןיא דיִמָּמ ןּבְרק םעֶד
 טאָג וטסֶלאָ ןעֶגעֶר טעֶּפְׁש גּוא ןעֶגעֶר
 טאוָו םעֶד ּוצ גּונעֶג ביג קפמ .ןעֶרְהעֶמ
 הכו ןעֶלאָז ריִמ סאָד דייֵנְׁש נוא טֶרעקא
 : ןעֶגְראָמ היִרְּפ ןופ הָלַפּמ רעֶד ףְרּוד ןייז
 ראָנ ,ןעֶגאָז רימ ןעֶלעוֶו יֹוזַא גוא ףךא ןֵכְבּו

 נוא "ונח, ןעֶפּורעֶגְנָא טְסְרעֶו וד
 {קְרעוֶו עֶלַא ּוצ גיִמְראַּב רעֶר טְסיִּג

 ראפ טעֶּבעֶג טיִמ ראָנ ןעֶמּוק יוז םיִתָא ףא
 יָמְראַּב רעֶד טְסיִּב ּוד ןעֶד יג ,םאָנ ריִד

 ראָנ ןְעייֵרְׁש ייֵז פילוג ךא ,קְרעוֶנ עֶלַא ֹוצ
 ןעֶנעֶג סאָד גְנּוהיִר ןייב ןיִא ןעֶמְרּוטְׁש גּוא

 יז



 רוופכ םויל תירחש / 8
 ךא : לעופ לֶכְל םּוהָרָו ןונח .ךיֶנְסֹוח תועושי םיִכֹוח ךַא +:לַעופ
 ורוי ךא : לעופ לכל םּוחַר הָּתַא יִּכ .ּךְֵנַחְל רַתֹוטְּב םיִלּובְמ
 . ףֶניִמֲאַמ םַעְל רֵפַּכ ךַא :לעופ לכל םּוחר הָּתַא יִּכ .ְּךיֶנָּב ּךֶמׁשְל
 ןונח עמל םִא יִּכ ּונָל אל ְךא ;לַעֹּפ לָכָל םּוחַר הָּתַא יִּכ
 םּוחַר הָּתַא יִּכ .ףינופצ יַמְמּוקְתִמ רֶגַמ ְךַא :לעופ לכל םּוחַרְ
 : לעופ לכל םוחר התא יִּכ .ףיִנוחּב עַרָו םִאְׂשִנ ךַא :לעופ לֶכָל
 א : לעופ לָכְל םּוחַר התא יִּכ .ףנעתמל הָּבְרִּת הָחיִלְס דא
 תומהמ םַצָּפ ךא :לַעֹוּפ לֶכָל םוחרו ןונח .ּךיֶנֹועְמ ימשמ םנע
 יִּכ , ףֶנֹובְנ יוג קֶדצ ךַא : לַעופ לָכְל םּוחַר הָּתַא יִּכ .ְךיֶנֹואְׁש
 םוחר הָּתַא יִּכ .ּךנינִק םֶרֵק םַמֹוק ךא : לעופ לָכָל םוחר הֶּתַא
 : לעופ לָכְל םּוהַר חת יִּכ .ףינומרא לת םֶמֹור ךַא :לעופ לֶכָל
 םֶכמִּת ךַא :לעופ לָכְל םּוחר הָּתַא יִּכ .ךיִנְנַחְתִמ ׁשֵחַל הֵעְׁש א

 ;לַעֹוּפ לֶכְל םּוחַרַו ןונח .ּךֶנֹורֲחַמ םֵכְׂשָהְו
 : לעופ 2 םּוחַרְו הָּתַא ןונח א

 ףישעמ אָרֹונ המ םיִהלאָל ּורְמֶא ןֵכְכּו וראה ןיחתופ

 : ַחּכְּב םיִרָה ןיִכִמ < חּכ לֶדְנְו םיפא ְךֶרָא ,םיִהֹלאָל ּורְמִא
 ןֵכָל ,ַהּב םעיל ןתֹונ ,ַחֹּכ ץיִמַאַו בָבֶל םֵכָח |

 :חּכ בֵרְו ּוניֵנֹודֲא לֹורָנ הָאָנְתִי |
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 ט"ע שוריפ
 טְסיִּב ּוד סאוָו טאָנ ור ןוטט ,ןעֶראָצ ןייד ףיֹוא ראָנ ןעֶּביֹוה ייֵז ולב א . ןעֶלּוׁש יד
 יד ּםיִקָעֹוו ךַא ,לעֶמיִה ןייַד ּוצ ןעֶגיֹוא עֶרֶעייֵז
 נוא םעֶנייֵא ןיִא ןייא ףיז ןעֶלְמאַז סאוָו
 ןעֶּבאָה ייֵז םיִלּובְּפ ףא , ריִד ּוצ ראנ ֶעייֵרְׁש
 יֵרְּכ ןעוֶועֶג לֵבֹוט רּופָּב םֹוי בֶרֶע םּוא יז
 , ןייז לֵלַּפְהִמ טייֵקְניִנייֵר .טיִמ ןעֶלאָז ייֵז
 עֶנייַר ןּופ רעֶרְניִק יד ּבייַה רעֶד םֵאְׂשִנ ףא
 ךַא .תֹובָא איִד ןעֶנעֶז סאָד עֶטְבּורְּפעֶג
 ןייד ןּופ לעֶמיִה םעֶד ןּופ ייֵז רעֶפְמְנֶע םנע
 ראַפ ןייב טְכעֶרעֶג ףאמ קדצ א , גְנּוניֹואוו
 יִד ףייא טְכעֶר םִמֹוק ּךַא ,קְלאָפ גיִרְנעֶטְׁש
 יעָּב עָטֶשְרָע ןייֵד ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו לֵאָרָׂשִי
 טאָנ ְךיִד טעָּב ךיִא םָכְמִּת ףא .ׁשיִנעֶפעֶׁש
 ןּופ ייֵז דייַמ ראפ נּוא רעֶטְנּוא ייֵז ןְהעֶל
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 .גיָמְראַּב רעֶד טֶסיִּב גוא *ןּונַח, ןעֶפּורעֶגְנָא
 : קְרעוֶו עָלַא ּוצ

 ןעֶּביֹול רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא נּוא ּורְמא ןֵכְבו
 ראָג יו ןעֶגאז טְלאָז רֶהיֵא נוא םאָג
 : קְרעוֶו עניי ןעֶנעֶז גיִמְכְראָפ

 רֶע ךָהֶא ,םאָנ וצ טְּביֹול םיהלאל ּורְמִא
 טאָה גוא ןעֶראָצ םעֶד טְרעֶגְנעֶלְרעֶד

 יֵר טייֵרְּבעֶג ןָא טאָה רֶע ןיכמ ,ַחֹּכ םיֹורְנ
 ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעֶו רַע םַכֲח .חפ טימ גְרעַּב

 רֶע ןפיג ,ַחֹּכ ןיִא קְראַטְׁש ןיִא נוא "בל םֵכֲחַ;
 רֶע לאָז םּורעֶד ןֵכָד .ַחֹּכ עֶדעיִמ יִד ּוצ טיִנ

 טְרעֶּפְכַאעֶג ייֵא רעֶה רעֶזנּוא ידָּג ,ןעֶָׁשְרעֶה
 :ַחֹּכ לֵעיִפ טאָה נּוא

 גרמא
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 םיִרָה הקשמ ,ווָתֹולֲעַמ םִיַמְּׁשַּב הָנֹוּב .םיהלאל ּורָמָא
 ונכתנ ולו ,ויָתֹואְלִפַנְל הֶׂשָע רַכָו ,ֹויִתֹויִלֲעַמ
 ;ויִתֹויְלָע 'םִיַמַב הרקמה הָאָנְתִי ןֵכָל , ויָתֹוליִלֲע

 רוא הָמֹוע ,הָלֲעַמ ימשב ַֹובְגְו האג + םיהלאל ּורָמא
 ,הָלָׁשְמַמַהְו זועָה .הֶלּודגהְו הָרּובְנַה ול ,הָמָלׁשַּב
 ;הָלָׁשֶמ לֹּכַּב ֹותֹוכְלַמּו הָאָגְתִ ןכל

 ,ׁשֶדֹוקַּב רֶרֶאָנְו .שָדוק תֹובְבִרַמ לֹונָד .םיהלאל ּורְמִא
 שלוס תַרְדַהְּב ול םיֲִחְַּׁשִמּו .ׁשֶדוקַּב ֹוּכְרַר
 ;ׁשֶדּוקַּב יִּכְלַמ יִלֶא תֹוכיִלֲה הָאְנְתִי ןֵכָל

 לַע ץֶרָאָה עקור .םִיַמָׁש הֶמֵּכ ֹודֹוה .םיהלאל ּורְמֶא
 םיִמָשִמ םַעְרִי ..םימה

 ; םִיָמָׁש קודכ | המונה האְנִִי ןכְל .ם
 ,ץֶרָאָה רַפֲע שיִלָשַּב לֶכְו . םיִהלאָל ּורְמָא

 םִיַמ ןֹומֲה ותת לוקל

 הדָסֹי ודי
 לב םֶדיִמֲעָהְו .ץֶרֶע יֵמְׁש הֶחְּפִמ וניִמיו .ץֶרֶא

 ;ץֶרֶאָה גוח לע בֵׁשֹויֲה הֶאְגְתִי ןֵכָל .ץֶרָפ
 רע
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 יטהול ויָתְרָׁשְמ , ׁשֵא יֵביִבְׁש ֹואְסַּכ רהוז .םיהלאל ּורָמִא

 ט"ע שוריפ
 רעד הג'ג ,םאָג ּוצ טֶּביִול םימלאל ּורָמָא

 עֶנייַז לעָמי ה ןיא טַעיוּב אָד
 ןעֶקְניִרְטְנַא טְכאַמ רֶע ' הקמ ,ןעֶלְפאַמְׁש
 - ,רעֶסאוָו עֶטְׁשְרעֶּבייֵא ןייז ןּופ גְרעַּב יד
 עֶנייַז וצ רֶע טוט ׁשיִנעֶכעֶריִגַא יו
 יד ןופ םיִׂשֲעַמ עֶלַא יי .רעֶדְנּואוו
 טְלייֵצעֶג םֶהיֵא ראַפ ןעֶנעֶז ןעֶשְטְנעֶמ
 רע ר הממ ,ןעֶׁשְרעֶה רֶע לאָז םּורָר 7
 רעֶסאוָו ןיִא טעֶקְלעֶּבעֶג טאָה אָד
 ,םאָנ וצ מבול ּורְמִא . םעֶרייֵב עֶנייֵ
 ְהעֶצ ןופ טיִנְרעֶּבעֶג זיא אָד רעֶד ליג
 גוא רקאע ,םיִכָאְלמ עֶגיִלייֵה רֶנעֶזיוּט
 ,טייקְניִלייֵה םיִמ טְנייֵׁשעֶּב ןיִא רע
 "טייק ןיִא זיא געונ ןיינ וכך

 תולד (ט"ע רווחמ)

 הי ןעקוב םיִכָאְלַמ יִד נּוא םיִוֲחַּמְׁשִמּו
 , טייֵהְניֹוׁש רעֶגיִלייַה טיִמ םֶהיֵא ּוצ
 טאָנ ןיימ ןעֶשְרעֶה רֶע לאָז םּורעֶד כָל
 | ןעֶגְנאַגעֶג זיא אד רעֶד 'גיניק רעֶד
 ייד ראפ םי ןיִא טייקְניִלייֵה יי מימ

 רעֶד ג ,םאָג וצ טְּביֹול ָרְמֶא ,לֵֶאָרְׂשִי
 יד סאָמ א טיִמ ןעֶטְסאָמעֶג טאָה אד
 דנאה ןייז ידו ,דֶרֵע רעד ןוֿפ ביומש
 נוא גימיו ,רֶרָע יד .טְסעֶפְדְנּורְנעֶג טאָה
 ןעֶטְסאָמעֶג מאָה דנאה עָטְכעֶר יי
 גוא  םֶדיִעַהְ .ןעֶלְמיִה עֶקְראַטְׁש יד
 יז סאָד טְלעֶטְׁשעֶגְרעֶדיִנְא יז טאָה
 .ןעֶרעוֶו ןעֶבאָרְּב ּוצ טשינ ןענאק
 רעֶר ישי ,ןעֶשְרעֶה רֶע לאָז םּורעֶד ה?
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 .םיִסָׁשִמְנ וינפל ,שֵאַה קיִרְבַמּו ׁשֵאָל ּהֵנֹונ
 ;ׁשֵא הָלְכֹא ׁשֵא הֶאָנְתִי ןֵכָל .ׁשֵא ירה

 הָוִא .םיִמָלֹוע ּהָיְּב רֶצ .םיִמָלֹוע יח :םיִהלאָל ּורְמָא
 הֶאָנְתִי ןֵכָל .םיִמָלֹוע ּךֶּתְבׁשְל ןוכמ .םיִמָלֹוע תב

 ןיִמֹוי קיִּתַע
 ,םִיַמ תרָשח ויָתֹוביִבְס .םִיַניֵע רֹוהְמ :םיהלאל ּורְמִא

 םֶתֹוּכגֹוּתְבַּכְרִמ ינעוט ,םִיַמ תַּכְׁשֶח םיקחש יֵבָע
 הָרָּב ו תַוְצִמ הָאְנְתִי ןֵכָל :םיניע .תֹואָלְמ
 ,םִיָניֵע תַריֵאֵמ

 ְךיֶשֲחַי אל .ְךֶׁשֹח יִרְתָסְּב המ עַד :םיקלאל ּורְמָא
 רקובל ףפוה .ְךֶׁשֹחַל םֶׂש ץק .ךֶׁשֹח לָּכ ּונָמ
 :ךשוח ארובו רוא רֵצֹוי הָאְנִתִי ןֵכָל .ְךֶׁשֹחְו תָומלצ

 קֶרֶצ ּואְסִּכ ןוכמ .טָּפְׁשִמַל ֹואְסָּכ ןנוכ :םיהלאל ּורְמִא
 .טָּפְׁשִמַּב ֹורָי זַחאּת ,טֵּפְׁשִמַה יֵהֹלֲא .טָּפְׁשִמּו
 ;טָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ּהַּבְִיַו הֶאָנְתִי ןֵבָל

 .אָּכִד תֶאְו דע ןֵכֹוׁש ,הֶכּולְמ הָתֲאָי ול :םיהלאל ּורְמִא

 ט"ע שוריפ

 רעֶד ןּופ לעקַריצ םעֶד ףיוא טְציִז אָד
 טְּבעֶל סאוָו טאָנ ּוצ טְּביול ורְמֶא .דֶרָע
 טיִמ ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה רֶע יִצ ,גיִּבייֵא
 רֶע הא ,ןעֶטְלעוֶו עֶלַא ה"י םָׁש םעֶד
 סאוָו שָרְקִמַה תיֵּב סאָד טְסּולְנעֶג טאָה
 םָד וכ .םימלוע תיֵּב , ָפּורעֶגְנָ טְרעוֶו
 וצ גְנּוציִז ןייד גְנּוטייֵרְּבְנָא םאָד זיִא
 ןעֶשְרעֶה טאָנ לאָז םּורעְד רך? ,גיִּבייֵא
 קיִּתַעע ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו רֶע סאוָו
 רעֶר ניי .טאָנ ּוצ ביל מ ."ןיָמוי
 ׁשיִנעֶגְראָּבְרעֶפ ןיִא םאוָו טי אָד
 םְניִפ ןייק אי .ׁשיִנְרעֶטְסְיִפ רעֶד ןופ
 .רעֶטְסְניִפ םיִנ םֶהיֵא ראַּפ זיִא שיִנְרעֶמ

 9 4 (ט"ע רוזתמ)

 םעֶד וצ ןּוהְמעֶנ רֶע טאָה קֶע ןייֵא ץמ
 ּוצ טְרעֶקְרעֶפ רֶע מוה .שיִנְרעֶמְניִפ
 סאָר טיומ ןופ ןעֶמאָׁש םעֶד טְכיִל

 יא הָרָצַא ןיִא זיִא םאוָו רעֶד זיא ל
 .םָניִפ ןייז טאָנ טְרעֶקְרעֶפ שיִנְרעֶטְסְניִפ
 אָז םּורעֶד = .םֶכיֵל וצ שיִנְרעֶט
 עָּ טאָה אָד רעֶד ןעֶׁשְרעֶ טאָנ
 .ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ ' נוא טְכיֵל סאָד | ןעֶפאַׁש
 םֶהיִא ּוצ * .טאָנ ּוצ טְּביול גרְמֶא
 טַעְּור רֶע ןגיש .הָבּולְמ יד ןייֵש זיִא
 | *יוטְׁשְרעֶּפ יד טָפְלַעָה נּוא לעָמיִה ןיִא
 םעֶד םּוא טרעק רֶע בישמ ,עֶנעֶס
 םעֶד ָךְרּוד הָבּוׁשְת םיִמ ןעֶשְטְנעֶמ

 סָאװ
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 ,הָכּומְנ ַחּורְּב ּובוש רֵמֹואְו .אָּכַד דע ׁשֹונֲא ביִׁשֵמ
 ;הָכּולְמַה ייל יִּכ הֵאָנְתִי ןָכָל
 אל יופָצ לכה לע תְרּובְנִּב לשומ ;םיִהֹלאֵל וא
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 וימק םָחּול .רוד ףֶלֶאָל דָסֶח רַצונ :םיִהלאל ּורְמִא

 רֹואָה .רֹודְנִל וחישמ תַּכָס םיִקִמ .רוד רודמ
 :רוד רֹודָל יִרְכִז הז הָאָגְתִי ןֵכָל .רֹודָמָּב ומע הָנוח

 לֶא ַעֵמֹוׁש .םיִנותחתו םיִנֹויְלֲע לֵבֹוס :םיקלאל ּורְמִא
 ,םיִנָנְר עוש בישקמ .םינּונח חיש ןיזאמ .םיִנֹויְבֲא
 ;םיִנֹודֲאָה נורא םיִחֹלֲאָה יַהֹלֲא הָאְגְתִי ןֵכָל

 ש60  ססס0

 ויָרָצְל םקונ ,הָמָחְלִמ שיא רֹוּבְִ זּוזָע :םיהלאל ּורְמִא
 םֶהיֵלֲע םֵהֹונ ,הָמּוהְמִּב ויִמַק תיִרְכַמ .הָמָח לַעַבּו
 ;הָמָחְלִמ שיא יי הָאְנְתִי ןֵכָל ,הָמיִהְנִּ

 קֹוחָלּו לדגל ֹורָיְּב .לפה הֶשעו לעפ :םיָהלאל ּורְמִא
 תוממושמ ויָניֵעְו .לכ יִניֵע ּורָּבַׂשְי ויָלֵא ,לֹּכַל
 ;לֹּכ לַע ןוילָע הָאָנְתִי ןֵכָל ,לֹּכַּב

 ט"ע שוריפ
 םּורָ 12? . גְנּוניואוו ןייז ןיִא םחיא ייַּב םיִרּוִי םֶהיֵא ףיוא טְגְנעֶרְּב רֶע סאוָו
 טאָה רֶע סאוָו ו . ןעֶׁשְרעֶה טאָנ לאָז םּוהָמ טְגאָז רֶע נוא רפי! , תֹורָצ טיִמ
 גיִּבייֵא וצ זיא ׁשיִנעֶכעֶדעֶג ןיימ טְנאָזעֶג םּורָד וגל ,טיִמיֵנ גיֶרעֶדיִנֲא טיִמ הָבּוׁשְּת
 רֶע םאוָו = ,םאָנ ּוצ ביל יאש זיִא םֶהיֵא ּוצ ןעֶד ןעֶשְרעֶה טאָג לאָז
 רָע ,ןיִמְלאַהּוצ הָמָחְלִמ קְראַטְׁש זיִא  סאוָו רצינ ,טאָנ וצ טֶּבּול ירי .הָבּולְמ יד
 זיִא וא דְנייַפ עֶנייֵז ןיִא םקננ ְךיִז זיִא ויִּב םיקידצ יד ּוצ דָסֶח טיִה רֶע
 יֵרעַּפ רֶע תיִרְכִמ . ןעֶראָצ ןופ רעֶה ןייא הָמָחְלִמ טְלאַה רֶע םמֹול ,תורוד דְנעֶזיֹומ
 ׁשיִנעֶלְמּומְרעֶּפ םיִמ דְנייפ עְנייז דייַנְׁש ןֶעיוּב טעו רֶע טיקמ ,דָנייַּפ עֶנייַז טיִמ
 ,גְנּומּורְּב טיִמ ייֵז ףיוא טְמּורַּב רֶע תֹי טְרעוֶו יִז םאוָו ִיַלָשּורְי אַמְׁש יִד
 סאוָו ןעֶשְרעֶה טאָנ לאָז םּורעֶד 57 יִז טעוֶו וא "דוד תָכּו ןעֶפּורעֶגְָא
 ,"הָמָחְלִמ שיא ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו רֶע םֶהּור טְכיִל סאָד רואָה ,ןעֶמאָצְמּורַא

 ורמא 8 4 א"ע רווחמ)

 יי
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 ויָּכַרֲחַמ ץיִצַמ רשָי .ויָכָרְד לָכָּב קידצ :םיִהֹלאֵל ּורְמֶא
 ןֵבָל .ויָכָרֹובְמ ץֶרָא ּושרי ויָיֵלְמַמ םַעְּב ץֵפְח
 " ?ויָבֲאְלַמ לָּב יי ּוכְרַּב הֶאְנְתִי

 תיִרֲחַא דיִנֵמ .ׁשאֹרֵמ תֹורֹודַה אָרוק :םיהלאל ּורְמִא
 םוי םוי ּוזָע .שאר תַלַד םאָּב רַחָּב .ׁשאֹרֵמ
 שארל לכל אָשְנִתִמַה הָאנְתִי ןֵכָל .ׁשורְדִל

 .דע יִרֵע וב ּוחְטִּב .דע ןֵכֹוׁש אשנו םֶר ;םיִהֹלאֵל ּורְמִא
 ,דַעֹונ ֹוׁשֹודְק םַעְלּו .דעיו םישודק דֹוסּב ֹודֹובְּכ
 ;ָעְרִּתַו ץֶרֶאָל טיִּבַמַה הֶאְנְתִי ןֵכָל

 ףיערמ ויָמָש .םיִּבַר םִיַמְּב ֹוליִבְׁש :םיהלאל ּורְמִא
 רַעַׁשְּב ,םיִבָרֲעַו רחש םידחימ ומש , םיִביִבְר
 ;םיִבּורְּכַה בֵׁשֹוי תֹואָבְצ יי הָאָנְתִי ןֵכָל .םיִּבַר תַּב

 ןויָלָּכ ריִבֲעַמ .ץֶרָאָה הֶאְלִמ ֹותְלִחְּת :םיהלאל ּורְמִא
 .ץרי ויננחמ עונש .ץרקו ןֹורָחְו ףא בישמ .ץֶרָחְו
 ;ץֶרָאָה לֶכָּבְךֶמִׁש ריִדָא הֶמּוניֵנֹודֲאָיי ,הֶאְָתי כל

 ט"ע שוריפ
 אָד רעֶד ?ידצ ,טאָנ ּוצ טּביױל ויס

 ,ןעֶגעוֶו עניי עלא ןיִא טְכעֶרעֶג זיִא
 טקוק גּוא גיִטְראַפְטְכעֶר זיִא רֶע יש
 ,לעֶמיִה ןייַז ןּופ רעֶטְסְנעֶפ יד ןּוֿפ
 םאוָו קִלאַּפ םעֶד ןיִא טְרעֶנעֶּב רֶע זַפָח
 . ןעֶגיִניִק םהיא ןעֶכאַמ ייֵז
 .דֶרֶע יִד ןעֶּבְרַא ןעֶלעוֶו עֶטְׁשְטְנעֶּבעֶג
 וו כר ,ןעֶשְרעֶה טאָג לאָז םּורעְד מל
 , םֶהיִא ןעֶּביױל םיִכָאלַמ עֶנייֵז עֶלַא
 יה זיִא רֶע ם , מאג וצ טְּביול ּורְממ
 לעָמיַה ןיִא טהּור נוא עֶּביוהְרעֶר נא
 ןצ םֶהיֵא ןיא ףךייא טרעֶכיִזְרעֶפ גרֶטֶּכ

 נָא רָע טאָה דובָּכ ןייַז ודי , ניִּבייֵא
 .םיִכֲאְלַמ עֶניִלייֵה יד ןעֶשיוִוְצ טייֵרְּבעֶג

 קְלאַפ גיִלייֵה ןייז ןעֶגעֶוֶו ןופ גווא פא
 4 | (8"ע רונתמ)

 עניי ושרי

 הַניִכְׁש ןייז ןעּור טְכאַמעֶג רֶע טאָה
 .ןורָא םעֶד ןּוֿפ ןעֶגְנאַמְׁש יד עֶׁשיוִוְצ
 רער ףינסס .ןעֶשְרעֶה רֶע לאָז םּורעֶד ֵבָל

 טְרעֶטיִצ יִז נּוא דֶרֶע רעֶד וצ טקּוק אד
 ,טאָנ ּוצ םּביול ומ , םֶהיֵא ראַפ

 עֶצְנאַג יִד לּופ זיִא ּביול ןייַז ֹותָלְִּת
 .ְהאַּפְרעֶּביִא טְכאַמ רֶע ויִמ ,טְלעוֶו
 ,גְנּודייֵנׁשְרעֶפ נּוא גנּוּבְראַדְרעֶפ ןעֶר
 נּוא ןעראצ םיֹורְנ םּוא טְרעֶק רָע בישמ
 ןּופ ייֵרְשעֶג םאָ לש ,גְנּורייַנְׁשְרעֶּפ
 טְגיִליוִועֶּב םֶהיֵא וצ ןעֶמעָּב ייֵז םאוָו יד
 .ןעֶשְרעֶה רֶע לאָז םּורעֶד טל , רֶע

 ראָג יוִו רעֶה רעֶזְנּוא אָג ּניֵֹדֲא
 רעֶד ןיִא ןעֶמאָ ןייד זיִא קְראַטְׂש

 : טְלעוֶו רעֶצְנאַג
 ןכבו 4
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 :ּוניֵחֹלֲא השעמ םיִלֹודְג ןֵכְבּו

 םיִלֵא יִנְבִּב .ול ְךֶרֶעַי קַחֵׁשַּב יִמ ןיֵא : ּוניֵתֹלֲא הָׂשֲעַמ
 איִנ יֵרָד .ול בשומל הלע םיִהֹובְנ ,ול הָמְדָי

 ;ולֲעַּפ םיִמָּת רוצה הָאְנִתִי ןֵכָל ,ּולּומְל םיִבָנִחַּכ = | =
 ,ֹומִע תּודְפ הַּבְרַהְו .ומע דחפו לשמה :ּוניֵהֹלֲא הָשַעַמ

 ןֵכָל ,ֹומֹורְמִמ ןיזאמו ׁשֶח .ומע שחלו קעז
 {ֹומְׁש תֹואָבְצ יי הֶאְנִתִ

 ,ויָאָרֹומְל יש ּוליִבוי .ויָאְריִל ןֵתָנ ףֶרֶמ :ּוניֵהֹלֲא הֵׂשֲעַמ
 ,ויָאְרַמ דֹובְּכ ּורּוׁשָי אל ,ויאָבְצ יֵדּודְג יִּתִּב
 גויָאֵרְי לא יי ןיֵע הָנֵה הָאְנְתִי ה

 הנע :תוחיש "תכיפש = תַכֹוס < ,תוחבשתו
 ;תֹוחּורְה יָהֹלֲא הֶאְנְתִי ןֵכָל .תֹוחָוְר דיִמֲעַמּ

 ט"ע שוריפ

 רֶעייֵז ןעֶנעֶז ףיוא יוזָא נא טילייצ ןֵכְבִּו

 :םאָנ רעזנּוא ןּופ קְרעֶוֶו יִדםיֹורְנ

 ןופ קְרעוֶו יִד זיִא סאָד ניחא הָׂשֲעַמ

 ןיִא םַע ןיִא ,טאָג רעֶזנּוא |
 יז לאָז רעֶד לעֶמיִה ןיִא םיִנ רעֶנייֵק
 טאָה רֶע םיִהֹובְנ ,ןעָביייֵלְג םֶהיֵא ּוצ

 ןעֶציִ וצ ןעֶּביֹוהְרעֶד לעֶמיִח עֶכיֹוה יד

 ףיוא ןעֶגיֹואוו םאוָו יִר יג , ןעֶּמְראָד

 ןעֶגעֶק ןעֶקאָרְׁשְרעֶר יוו ןיִנעֶז דֶרֶע רעֶד

 .ןעֶשְרעֶה רֶע לאָז םּורעֶד 12 , םֶהיֵא

 עֶנייֵז סאד טאָג רעֶקְראַמְׂש רעֶד רּוצַמ

 קְרעוֶו ייד ָׂשֲעַמ .ץֶנאַג ןעֶנעֶז קְרעוֶו

 ייקְניִטְלעֶועֶג לֵׁשְמַה ,טאָג רעֶזְנּוא ןּופ

 נו הגו ,םֶהיִא טיִמ זיא טְכָראַפ גוא

 םאָד קג ,םיִא ייּב זיא גנוזייֵלְרעֶד להיפ

 קְלאַפ ןייַז ןּופ הָלֵפְּת יד נוא ייֵרְׁשעג

 ןייז ןּופ טְמעָנְרעֶפ נא רֶע םָלייֵא

 ו רֶע לאָז םּורעֶד וגל , לעָמיִה
 6 (גיע רוותפג

 ."תֹואָבָצ יי, זיִא ןעֶמאָנ ןייז םאוָו
 ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ קְרעֶוֶו יִד השצמ
 רעֶמְכְראָפ עֶנייֵז רצ זייפש טיִנ רֶע ףֵ
 ְנעֶׁשעֶג ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלעוֶו ייֵז לֵב
 ןּופ טְכראָפ יד זיא רֶע סאוָו םאָנ וצ
 םיִכָאְּלַמ יד ןופ תֹונֲחַמ יָד יפפ ,ייֵז
 ןייַז ןופ רובָּכ םעֶד ןְהעֶז טיִנ ןעֶנעֶמ
 ןעֶשְרעֶה רֶע לאָז םּורָד ונָל ,טְלאַטְׁשעֶג
 עֶנייַז ףיוא זיִא הָחָנְׁשַה םיִמאָנ חנה
 רעֶזְנּוא ןּופ קְרעוֶו ר הׂשֲמ ,רעֶמְכְראַּפ
 רֶע טְכאַמ יהל עי פטל , טאָג
 טְניִלייֵהעֶג זיִא רָע שנ ,ןעֶטְניוִו ןופ
 רֶע חנפ ,ביול םיִמ נּוא גָנאַזעֶג טיִמ
 .ךעֶפ ןעֶשְטְנעֶמ יד ןעוֶו טְמעֶנְרעֶּפ
 ראפ הָלִפְּת ןיִא דייֵר עֶרֶעייֵז ןעֶמיִג
 טָפְלעֶה גּוא טְרעֶפְמִנֶע רֶע ה ,םֶהיֵא
 ןעֶשְרעֶה טאָנ לאָז םּורעֶד וגֵל ,תֹורָצ ןופ
 עב עלא ןופ מאָג רעֶד זיא רֶע סאוָו

 ןעהמומ
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 .ויסוח ַעָדוי רוצ .ויָסּומֲע תחשמ הָדֹוּפ .ּוניִהלֶא הֵׂשֲעַמ
 .ויָסיֵעְכַמּו ויָצַרְמִל םּוחַר .ויָסיֵנ איִלְּפַמ שודק

 גויָׂשֲעַמ לָּכ לַע ויָמֲחַרְו הָאְנְתִי ןֵכָל
 ּותְדיִפְר .הָמְרִמ ךותְּב ֹוּתְבִׁש ,הָמְזָמ ויָתֹולּוּבְחִתְו ׁשֹונָא הֵׂשֲעַמ

 ;הַמָד לָבָהַל םֶדָא הֶאָנְתִיְךיִאְו . הָמָרֲא ףיִעְסִּב רובק ,הָמָר

 .ןוראה ןירגופ

 רימ ןיחתושו

 ךֶרֵע הָעוש .תועוש ַעֵמֹוׁש ,ּוניֵהֹלֲא הֵׂשֲעַמ לֶבַא
 עַבֹוּכ ֹוסיִסְכִּת .תֹועְׁשֶעַשְמ ויָתֹורֹוּת .תועוש
 :תועשומל לַא ּונָל לֵאָה הֶאְנְתִי ןֵכָל .תועוש

 ןוראה ּוציִרֲעי הָמיִאַּב םֶהיֵלֲע אָרֹונְל ןֵכְבּו ןירגופ

 .ּהַבֹוג יִדּודְנִּב .ּהַגֹונ יִקרְבִּב .קחש יֵליֵאְּב .ּףֶתָלִהִּת ץֶמֹוא רֶׁשֲא
 : ;םֶהיְֵּ ְךתֶׁשּודְקּ .הקד יִמּומְדִּב

 ט"ע שוריפ

 רעֶזְנּוא ןּופ קְרעוֶו יִד ישימ .ןעֶהְטיִמ
 םעֶד ןּופ טְזייֵלְרעֶד רֶע חִנ= ,טאָנ

 ייֵז טְגאָרְמְרעֶּפ םִע סאוָו יד בור

 רעֶפעֶׁשעֶּב רעד רוצ ,,ןא ןעֶריוּבעֶג ןּופ

 ְךיִז ןעֶציִׁשעֶּב סאַוָו יד ּביִל טאָה רֶע

 טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד ׁשֹודק , םֶהיֵא ןיִא
 רֶע םּוחַ ,םיִסָנ עֶכיִלְרעֶרְנּואוו םּוהְמ רֶע

 םאוָו םיִקיִדַצ יִד רעַּביִא םֵחַרָמ ףיז זיא

 יד רעֶּביִא וא ןעֶליוִו ןייז ןּוהְמ יי
 .םֶהיִא ןעֶנְרעֶצְרעֶד ייֵז סאוָנ םיִעָשְר

 סאָד ןעֶשְרעֶה טאָנ לאָז םּורעֶר נד
 עֶלַא ףיוא יא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר עֶנייַז

 ;קְרעוֶו עֶנייז

 ׁשְטְנעֶמַַא ןופ קְרעוֶו יד שונא הֵׂשֲעַמ

 פא ןעֶנעֶז תלו עֶנייַז נּוא

 גנּוציִ ןייַד לבש .ןעקְנאַרעֶג עֶטְכעֶלְש

 ןיינ ֹוהָריִפְר ,טייֵקְׁשְלאַפ ןיִא פא זיִא
 0 4 (ת"ע רווממ)

 רע יא .םיִרעְוְו זיִא גְנּוטעְּבְסיוא

 ןופ טְלאַּפְׁש א ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶּב טְרעוֶו
 ךיז לאָז יו נּוא יאו ,רֶרָע רעֶד
 סאו ׁשְטְנעֶמ רעֶד ןעֶטְלאַה גיִדְרעֶפאָה

 : ןעֶביִלְנעֶג טְשיִנ נצ זיא רע
 רעֶזְנּוא ןּופ קְרַעונ יד רעָּבֶא הפס לָבֲא

 ּוצ טְרעֶה רֶע פל ,זיִא טאָנ
 סאָר טְמעֶנְרעֶפ ְךֶע הָעׁש .ייְֵשעֶג
 עניי ויתור .,תולָפִת יִד ןופ גָּוטְכעֶרְנָא
 גּוא בֵתֶּכִּבָׁש הָרוּת זיִא םאָד תורות
 ןעֶנְרעֶל יז םאוָו הָּפ לַעַּבָש הָרְוּת
 ןייַז ּופיִסְכּפ , םיִמ רעֶד טאָנ יז דיירְפ
 םּורָד וכל ,ףֶליֵה ןּופ טּוהַא זיִא גנּוריִצ
 . םאָג רעֶד 99 .ןעֶשְרעָה רָע לאָז
 .ןעֶפְלעֶה וצ םטאָנ ַא זיא רֶע סאו
 ןֶבול טְכְראָפ טיִמ יז ןגהמ וזַא נּוא ןֵכבּ

 - יג רֵּביִא גיִמְכְראָפ זיִא םוָוטאָנּוצ
 רשא
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 יַכֹוח .,הָנְחְת יקעוו , עַוָׁש יֵכְרֹועְו .שגרב יִמּוהַמ ,חַבֶׁש ּףיִצְרו
 ;ףָדֹובְכ איה] , הָניִנֲח

 יִבּורְכִּב , ןּודֹודְי ןּודֹודְיְּב , רַהֹוט יִרְסִּפַמְּב .ְךֶהָלֵהְּת ץמוא רֶׁשֲא
 :םֶהיֵפְּב ּףְתֶׁשּודְקּו . בַחַל יִנֹויְגִלְּב ,דֹובָכ

 יֵמּונֲע ,ָגֹור יִעיִבְׂש ,הָבֹוט ַיוׁשְנ ,םיִמָי ימועממ . חבש ָתיִצְרְ
 :ףְּובְכ איִהְו .שָפַנ

 יִׁשֹודְקִּב , ןיִריִע תֹואְבְצִּב , תומָש יִאיִלְפִּב .ְךִתְלַהּת ץֶמֹוא רֶׁשֲא
 ; םֶהיֵפְּב ךְתֶׁשּודְקּו . םיתֹוּבִר בֶכָרְּב .םֶדַק

 +הָחיִלְס יִעְבּות , חיש יכפוש ,תֹותָלָר יִדְקושמ ,חַבָׁש ָתיִצָרְ
 ; ףָרֹובְכ איִהְו הר יֵבֲאְּת

 + ותואג לֵאָרְׂשִי לע םיהלאל זוע ּונֵּת ןֵכְבּו

 לֵאָרְׂשִי לַע ,ֹותָכָרְב לֵאָרְׂשִי לע ,ֹותָנּומֲא לֵאָרְׂשִי לַע
 ,ֹותָדיִעְו לֵאָרְׂשִי לַע ,ותרּבְד לֵאְרְׂשִי לע ,ֹותָוֲאַנ

 *ארשי לע ,ֹותָלְמֲח לארשי לַע ,ֹותָרָיִכְ לֵאָרְׂשִי לַע
 - לַע .ותנכ לֵאָרְׂשִי עב ותרשי 5ארשי לי ,ותרהט
 לֵאָרְׂשִי לַע ,ותוכלמ לארשי 5 ,ותָמִאל 5ארשי
 לע ,ֹותָרֲע לארשי לַע ,ֹותְלְנִמ לארשי לע ,ֹותָמיִעְנ
 לֵאָרְׂשִי לַע ,ֹותָקְדִצ לֵאָרְׂשִי לַע ,ותְלועפ לֵארְׂשִי
 ,ֹותָניֵכְׁש לֵאָרְׂשִי לע . ותוממור לֵאָרְׂשִי לַע ,ֹותָׁשּודְק

 | :ותראפת לֵאְרְׂשִי לע

 ט"ע שוריפ
 ,למ ּבֹול ןייב עֶׁשְּטאָח ןעֶנאָז ייֵז ץֶסֹוא רֶׁשֲא

 עֶקְראַטְׁש יִד ןעֶׁשיוִוְצ קְראַטְׁש זיִא
 נּוא ֶתֶׁשּודְקּנ ,ליִמיִה ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלִמ
 ןּופ ָתיִצְרָו ,ליומ רֶעייֵז ןיִא זיִא טייֵקְגיִלייַה ןייד
 טְסְליוִו נּוא טְסּול טֶראָפ ּוטְסאָה ןעֶגעוֶוְטְסעֶד

 - גיִנייוַו ןעֶּבעֶל סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ בוול =
 ,םיִטּוג ןופ ןעֶסעֶגְרעֶפ ןעֶנעֶז נוא יַינׁשִג .געֶּט

 , ןעֶראָצ ןופ טאַו ןעֶנעֶז אָר יִד יז
 ןיי רֶׁשֲא , ,רעֶּבייֵל עֶגיִריֹורְט ןעּבאָה נוא יֵמּוגֲע

 היפ יד ןעֶׁשיוִוְצ בָכָרְּב ,קְראַטְׁש זיא בוול
 , הָבָּכְרֶמ ס'ִטאְנ ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו םיִכָאְלמ
 רֶעייֵז ןיא זיא טייקְניִלייֵה ןייר נוא ְףְְׁשגרְקִפ

 8 (8"ע רווחמו

 שְסְליוִו נוא טְסּול טְסאָה ּוד ָףיִצְרְו
 ןעֶרְהיִט יִד ּוצ ןעֶלייֵא סאוָו יד ןופ בוול יד
 ןעֶסיִגְרעֶפ אָר יִד יִכְפֹוׁש ',ןעֶלְהּוׁש יד ןּופ
 ֿבוא ןעֶליִו ייֵז יֵצְבֹוּת ,הָלִפְת ןּופ דייֵר
 {רֹובָּכ ןייב זיִא סאָד נּוא גְנּוּבעֶגְרעֶפ ןעֶטְסיִלְג
 *ךאוָו ןייַז זיא עֶמּורְּפ יִד ףיֹוא לֵאְרְשִי לע

 יִמְנעֶּב ןייז ויא עֶמּורְפ יד ףיוא ,טייֵה
 ,טָפאַשְרעֶה ןייַז זיִא עֶמּורְּפ יִד ףיֹוא , גְנוׁש
 ?יא סאָר רייֵר עֶנייֵַז זיִא עֶמּורְּפ יד ףיֹוא
 ןייז זיא עֶמּורּפ יד ףיֹוא ,תֹוצִמ גּוא הָרֹוּת
 ײעכעֶריִג ןייז זיא עֶמּורְפ יד ףיֹוא , טייֵהְניֹוׁש
 ָםעֶראַּבְרעֶד ןיינ זיא גָמּורְפ יר ףיוא , ׁשיִג
 טייק 4
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 ! םיִקָחְׁשַּב וזּועו ןֵכְבִּו
 ְךֶׁשֹוח יִנֵמ הָלֹוג ,םיִקֲחַלְתַמ ורְכֲעָל הָאְרִיְּב . םיִקָה ֹורָבְדִּב ץֶרֶא 'סא

 םיִריֵאְמ לָבִתו .םיקרבו תֹוכָהָל בָצֹוחַה ,םיִקָמ ודְכַע רַבְד .םיִקּומֲע
 זועָמּו בוט .םיִקְצּומְל לַעָמ לֹודָג ורסח . םיִקּוצִמ תיִרְּב רֶבוז . םיִקיִחְבַמּז
 ליבי אל , םיְִרְפְַמ םיִרָה ןחּורָמ .יִּכ . םיִקָבר וּב לָּכ ּויְחָי . םיִקּובָד ודל
 תַפּומ , םיִקָמְנ גָנֹורַכְו םיִנומְנ ,םיִקָמַע בִי ודֲחַּפִמ . םיִקּוצְו םיִרּוצ ןמֲעַז
 ל םעְל חַלָׂש תּודָּפ ,םיִקָבֲאַּכ וילג ךַרְדִמ ןנע .םיִקָכֲאַנ וכרד הָרָעְמּו

 םיִצְר ,םיִקְּבָחַנ וניִמיִבּו דל םיגנק .םיקושְנל ותיִרּב ועל הָוִצ , םיקּושח |
 ; םיִקָמֲעָה תַנַׁשוׁשְל זוע תֶרֶאְפִּת . םיִקֵמֲעַמַמ ַעָמֹוׁש םָעְוַש ןוח ;םיִקָּבְרִנ ויָרֲחַאְו

 : :ףומָכ יִמ ַײ  ןֵבְבּו

 .םיִמודהו םָכ אֵרְּ ךֹומְכ יִמ .םיִמֹורְמַּב רידא ךומָכ ימ
 בֵרְו הָקָדְצִּב רבוד ךֹומְכ יִמ .עישומו רוב ךֹומָכ יִמ

 אָּמֵחְוַךֹומָכ יִמ .ׁשֵבֹול רֶדָהְו רוה ךֹומָכ יִמ :ַעיִׁשֹוהְל
 ןיסח ךֹומָכ יִמ .םיִנְֹלעַּב ְךֶז ְךֹומְכ ימ .שבוכ ןועו
 ָךּומָכ יִמ .ביִטֵמּו בוט ְךֹומָכ יִמ .םיִנֲאְנִׁש יִפְלאְּב
 ומי ומ .םיה יִמ דַנַּכ סנוכ ל מ ;ביִמְָל םירשי
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 .תועושו לַעֹוּפ ךומכ ומ: :וב יֵמֹוח ערויו רוע 'דומכ ומ
 ארונו שודכ ךומָכ יִמ :תועשהל ויקעוצ ְךֹומָכ יִמ

 ט"ע שוריפ
 ,טְפאַׂשְּביִל ןייז זיִא עֶמּורְּפ יִד ףיֹוא , טייֵק

 ףיֹוא ,טייקְגיִלייַה ןייז זיִא עֶמּורָפ יד ףיֹואי

 יִד ףיֹוא ,גנּוּבייַהְרעֶד ןייַז זיִא עֶמּורְפ יִד

 עֶמורְּפ יד ףיֹוא , גֶנּואּור ןייז זיִא עֶמּורְּפ
 : טייקנייש ןייז זיא

 טאָה דֶרֶע רעֶד ןּופ ןיקָע יד זוא יִסְפַא
 ,טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא רייֵר עֶנייַז טיִמ רֶע <

 ןעֶגיִד ּוצ ןייֵא ךיז ןעֶלְמאַז עָמּורָּפ יִד הֶאְרִיְּ
 עֶגייֵז ןּופ דייר יִד יכָד .טְכְראָּפ טיִמ םיִא

 טְקְנעֶעֶג רֶע רבו .םייקמ רֶע זיִא טְכעֶנְג
 רָע בוט ; תֹובָא עֶקְראַטְׁש יד ןּופ תיִרָּב םעֶד

 יד ּוצ גְנּוקְראַטְׁש א זיִא רָע גוא םונ זיא
 4 = (ש"ע רווחמ)

 עלא ּויְחַי .טְפעֶהעֶּב םֶהיֵא וצ ןעֶנעֶז סאוָו
 ןעֶלעוֶו םֶהיִא ןָא ףיז ןעֶמְפעֶז ועָּב סאוָו יד
 טאָה גְנּוזייַלְרעֶד תּודְּפ ,אָּכַה טלועל ןעֶּבעל
 ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו קְלאָפ םעֶד ּוצ קשב רָע
 ןעֶמאָּבעֶג טאָה רֶע הָא , טְּולְגעֶג םֶהיֵא וצ
 .עֶטְּביִלעֶג יד ּוצ רְנוּנְרעֶּפ ןייז גיִּבייֵא
 פיִמ נּוא טְפיֹוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז ייֵז םָיּגנִק
 ,טְזְלאַהעֶג ייֵז ןעֶנעֶו רֶנאַה עֶטְכעֶר ןייז
 ןעֶטְפעֶהעֶּב נּוא ָףאָנ םֶהיֵא ןעָפיול ייֵז םיִצָר
 טְרעֶה ייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז םעוש ,םֶהיֵא ןָא ףיז
 זיא רֶע תָרָאְפִּת ,ׁשיִנעֶמיִט רער ןופ רֶע
 סאו לֵאָרְׂשִי זר ּוצ .טייקנילש קְראטְׁש ₪

 יז 8
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 תיִרְּבַה רמוש ְךֹומָכ ימ ןזח :ומַעְב הָצֹור ְּךֹומָכ יִמ ,ֹומְׁש
 ;דָסֶח םֶהָרְבַאְלּ בק לעיל תָמַא ןמת דומב ומ ,רָסָהַהְ

 : ףישעַמַּפ ןיִאְו יָנֹדֲא םיִהֹלֲאָּב ףומָּכ ןיִא ןֵכְבּו

 ןיא :הסמ יֵרּורְבִּב ְךיִׁשֲעַמְּכ ןיִאְו , הֶָלֲעַמ יִריִדֲאַּב ךומָּכ ןיִא

 ךֹומַּכ ןיִא ;הַטַמ יִרָדִּב ד ְךיֶׂשֲעַמְּכ ןיִאְו ,הָלֲעַמ יִדּודְנַּב ְךֹומַּכ

 יִּכַזְּב ףךומכ ןיִא : הממ ידּועוב ךיֶׂשֲעַמְּכ ןיאו ,הָלֵעַמ ינומחב

 , הָלֲעַמ יִרֹוהטְּכ ומ ןיפ :הָמַמ יִליֵחַּב ךיִׁשֲעַמְּכ ןיִאו 9 הָלֲעַמ

 ןיאו ,הָלֲעַמ יֵבּורְכִּב מכ ןיא .תטמ יריקיב ְךיִׂשֵעַמְּכ ןיִאו

 ךיִשֲעַמְּכ ןיִאְו 9 הָלֲעַמ יֵכֲאְלַמְּב ל ךֹומָּכ ןיִא : הממ ינֹיְִלְּ ְךיׁשֲעַמְּכ

 יֵציִרֲעַּב ְךיֶׂשֲעַמְּכ ןיאְו . הָלֲעַמ יפרשב ףֹומָּכ ןיִא + הטמ יִדיִנְנִּב

 !הטמ תואָבְצְּב ל ךיִׂשֲעַמְּכ ןיִאְו 9 הָלֵעַמ יאילפב ךֹומַּכ ןיִא : : הממ

 יא ןוח :הטמ ָנְֹורְּב ּףיִשַעַמְּ ןיִאְו ,הָלֲעַמ ישודקְּב ּךומָּכ ןיִא
 הממ יפיִַתְּ ְךיִׂשֲעַמְּכ ןיִאְו . חָלֲעַמ ינֲאנׁשִב ד ְךֹומָּכ

 וראה { םיִמָלֹוע יח ךרדַאְנ ןֵכָבּו = ןיחתופ

 תואגה :םיִמָלֹוע יֵחְל הָכָרְּבַהְו הָניִּבַה ; םיִמָלֹוע יִהְל הָנּומֲאָהְו תֶרֶדֲאָה

 רָדַהָהְ דוהה ; םיִמלֹוע יחל "רּוּבְרַהְו העדה + םיִמָלֹוע יח הָלּורְנַהְ
 : םיִמָלֹוע יחל רהוזהו ְךֶזַה 1 : םיִמָלֹוע יִחְל תּוקיִתְוהְו דעוה 1 םיִמְלֹוע יהל

 חַאְריַהְו דוחיה } ; םיִמָלֹוע יחל רַהֹומַהְו םֶכָּטַה : םיִמָלֹוע יַחְל ןָסֹוחַהְו לחה

 : םיִמָלֹוע יַחָל בּוּבְלִהְו חמלה : םיִמָלֹוע יח דובּכהו רֶתַּכַה : םיִמָלֹוע יחל

 בֶנָשחְ יגנסה } םיִמָלֹוע "חל חצנהו יונה } םימלוע יֵחָל הָלָשְמִמַהְו הָבּולְמַה

 : םיִמָלֹוע יַהָל תּודָּפִהְו רָאְּפַה : םיִמָלֹוע יחל הונעה זעה ;םיִמָלֹוע יחל

 = שי "ו "ו

 מע שוריפ
 ,ןעֶמְנּוא ןופ סאו ןעֶראַה יד ןעָשיונצ טיִנ : "םיִקְמֲעָה תנשוש, ןעפּורעגנא ןעֶרעוֶו יז

 "ו ןעֶשיוִוְצ ּוד יו אָד טיִג זיא סֶע ןיא רעוֶו ןעֶנאָז גוא ריִמ ןעֶּביֹול יֹזַא ןָכְּבּו

 ! טאָג רעֶקְראַטְׁש ּוד יוִו יֹוזַא זיא םינ גוא
 וד יו יזא אָד טיִנ ויִא םָע ףֹומְּכ ןיִא

 םאוו םיִכָאְלַמ עקראט ַטָׁש יד ןעָשיונצ
 עֶרעֶטיֹול יד ןעֶׁשיוִוְצ םיִנ נוא ,ליִמיִה ןיִא
 אָד טיִנ ֹויִא םִע ןיֵא ,ןעֶמְנּוא ןעֶנעֶו סאוָו
 םוִו םיִכָאְלַמ עֶרעֶמיֹול יד ןעֶשיוִוְצ ,ּוד יו
 תֹוּלייַח יד ןעֶשיוִוְצ טיִנ נוא ,ןעֶביֹוא ןופ
 וד יג אָד טיִנ לא םִע ןיִא ,ןעֶמְנוא ןוֿפ
 גוא ,ןעֶבֹוא ןופ םאוָו םיִכָאָלַמ יד ןעֶשיװצ

 1 4 (ט"ע רוגהמ)

 , ןעֶביֹוא ןּופ םיִכָאְלַמ עֶגיִדְנעֶגעֶרְּב
 ןופ עֶקְראַטְׁש יד ןעֶשיוִוְצ קְרעוֶו ןייד יו
 ,ּור יו אָד טְׁשיִנ זיא םָע ןיא . ןעֶטְנּוא
 נוא ,ןעֶביֹוא ןּופ סאוָו עֶגיִלייֵה יִד ןעֶׁשיוֵוְצ
 טאָר יד ןעַׁשיוִוְצ קְרעוֶו ןייד יונ אָר טיִג
 אר טיִנ ויִא םָע ןיִא ,ןעֶטְנּוא ןופ ןעֶראַה
 ןעֶסייֵה סאוָו םיִכָאְלַמ יד ןעֶׁשיוִוְצ ּוד יונ
 אר םיִנ ויִא סֶע נוא ,ןעֶביֹוא ןופ "םיִנָאְנֶשק

 שנוא ןופ עקךאטש יד ןְשיוְצ קרעֶט ןייביינ
 ןכבו
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 תֹוטָמורַחְו ןֹורָח : םיִמָלֹוע יֵחָל הֵָׁשּודְקַהְו הָאיִרְקַה : םיִמָלֹוע יֵחְל קֶרְצַהְו יֵכְצַה
 ;םיִמָלֹוע יַחְל תָרֶאְפִּתַהְו ָלהְּתַה : םיִמָלוע יַחָל חַבָּׂשַהְו ריִשָה : םיִטָלֹוע יִתְל
 . ןגראה ןירגופ

 ; הָמיִאְּב ּוניֵהֹלֶא ַײ ףְריִמַאנ ןֵכְבּו

 ְךֵׁשָרְדִנ ,הָלְדְגִּב ףךָלְדִנְנ .הָניִבְּב ְךָכְרֶבְנ .הָמיִאְּב ךֶריִמֲאַנ
 , הָרָמִזְּב ריכז , הָדיִעְוְּב ךֶדּונ ,הָיְדֹוהְּב ּךְרְרַהָנ . הֵעְדַּב

 ְךֵרְּבַכְנ .הָאְריִּב דְדַחינ ,הֶרָהַמּב ְךֶמיֵעְמַנ ,הָליֵחְּב ְךֵנֶסַחְנ

 .הָמיִעְנַּב ְךֶחְצַנְנ , הָכֹולִמְּב ְךֶכיִלְמַנ , הָריִמְלִּב ְךֶבְּבַלְ .הָעיִרְכְּב
 ְךֶלֶצְלִצְ .הָחיִצְפַּב ֶרֲאַפְנ . הָוַנֲעָּב ףצירענ , הָרָרְׂשִּב ְךָבְַׂשְנ

 ךֶרְרוׁשְנ ץח :הֶנְנְִב ָךֵמְמּורְנ ,הָאיִרְקִּב ףשידקנ ,הָלָהְצְּב
 ; הָלָהְתַּב ְךֶדיִמְתַנ , הָחָבְׁשִּב

 ;אּוה שודק ויָלְגַר םודהל ּווחתשהו ּוניִהְלֶא יי וממור ןֵכְבּו

 לסוג וממור :ןֶמֶז לֶכְּב אּוה ּורָּ אוה שודק .ןמָאָ ְךֶלֶמ לֶא ּוטְמור
 שורק .הָקָדְִּ שָרְקְנה ּומְמֹור :םידוד ויָתֹותָד אּוה שודק . םיִדָסֲח

 וממור : םיִקֵּתְמַמ ֹוּכִח אּוה שודק .םיִקָחְׂש 'תֶרָז וממור : הָקֲעְצ ןיִזָאמּ אוה
 שודק . ולָכיִהּב ןלּוּכ רָמֹוא דובָּכ וממור :לֹּכַה ַעְרָוי אּוה שודס | 95% בוט
 תַרֲעַּב בֵצָנ אוה שודק .םיִבָבֹוִּל רָּפְמִמ הָנֹומ ּומִמור : ולֲעָלּו ושירקהל אוה
 ּומְמֹור :םלַעְ לכַמּו זּוזָע אּוה שודק . םלוע ועורזְּב לֵבּוס ּוממור : םיִבּורְּכ
 בורק וממור ; םיִדיִגַמ םִיַמָׁש ותקדַצ אּוה שודק ,םיִדיִדְי ןֵנֹוחְו הָדוּפ

 ט"ע שוריפ
 םּורעֶד ,סיֹורְנ זיִא ּביֹול ןייב ףֶויִמָאג ןֵכָבּז

 ; טְכְראָפ טיִמ 'ןעֶּביֹול ףיד ריִמ ןעֶלעוֶו
 טיִמ ןעֶּבֹול ףיד ןעֶלעוֶו ריִמ הָמיֵאְּב ? ךֶריֵמֲאַג

 ךיד ןעֶלעוֶו ריִמ ףֶכֶרָנְנ , טֶכְראַּפ
 רימ ּךֶלְדגְנ ,טייֵקְניִדְנעֶמְׁש ראַפ טיִמ ןעֶּביול
 . טייֵקְרעֶּפְכַא טיִמ ןעֶרעֶּפְכַא ףיִד ןעֶלעֶט

 טיִמ ןעֶקְהאַטְׁש ףיר ןעֶלעוֶו רימ דס
 ןופ ןעדייב ןעֶלעוֶו רימ ּךֶסיִעְטנ ,ׁשיִגְרעֶמיִצ
 ןעֶלעוֶו רימ דיג .טייֵקְניִנייֵר טיִמ ריִד
 רימ ְךְציִרֶעג , טְכְראָּפ טיִמ ןעֶגיִצְנייֵא ךיד
 .טייֵקְניִטיִמעֶד טיִמ ןעֶקְראַטְׁש ךיר ןעֶלעֶּט
 טיִמ ןעֶגיִלייֵה ףיד ןעֶלעֶוֶו ריִמ ךֶׁשידְקג
 ןעֶּבייֵהְרעֶר ףיד ןעֶלעוֶו רימ ְּךְמְמֹירְג . גְנּופּור

 ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו ריס דָוָהיׁשְנ .גְנאַזעֶג טיפ
 ריִמ הָלֵהְתִּב ְךֶדיֵפְתִנ , 37 טיִמ ריִד

 10 4 (ט"ע רווהמ)

 { ביֹול טיִמ ןעֶכיֹול גידְנעֶטְׁש ךיד ןעֶלעוֶו
 .ְראָו םעֶד טאָנ טְכייֵהָרעֶד לַא ּומְמֹור

 . גיִלייַה זיא רַע שודק ,גיִניק ןְגיִטְּפאַה = =
 . םייצ עֶלַא "ןיִמ טְּביֹולעֶג זיִא רֶע ְךּורָּנ
 טְלעֶגְרעֶּפ רֶע סאָר טאָנ טְכייֵהְרעֶד ּוְמֹור
 עֶנייַז ויָתֹותְד , גיִלייַה זיִא רֶע שודק , דאָנעֶג

 טְכייֵהְרעֶד ּומְמֹי ,טְּביִלעֶג ןעֶנעֶז תורות
 תא רֶע עֶלַא ּוצ םּוג ןיא אָד רַעְר טאָנ
 יְךעֶד ּומְמּד ,גְניִדְסְלַא טְסייֵו רֶע גיִלייֵה
 רֹובְּכ ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ עּלַא םאָר טאָנ טְכייַה

 ןעֶמ ניִלייֵה זיִא רֶע שודק ,לֶכיֵה "וו ןיִא |

 .ְךעֶד ּומְסיר ,ןעֶּביֹול נּוא ןעֶגיִלייֵה םֶהיֵא ףךאב
 טיִמ טְנאָרְּט נּוא דייל אָד רעֶד טאָג טְכייֵה
 רֶע שודק ,טְלעוֶו עֶצְנאַנ "ד טייקראמש ןייז
 רעֶר טאָנ טֶכייַהְרַעְר ּוטְמֹוו ,גיִלייֵה זיא

 אד
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 אוה שורק .תֹלָפְּת ַעֵמֹוׁש ּומְמּור יח :ויָאָרָי הָצּור אּוה שודק . ויָאְרּוקְל
 | ; תֹולֲהְקַמְּב ֹוּתרַאפִּת

 { ּוניֵהֹלֶא יי ׁשֹודְקיִּכ וׁשְדָק רַהָל ּווֲחַּתְׁשִהְו ּוניֵהֹלֶא יי וממור ןֵבְבּו

 | ותָלּודְנ וממור :הָרָפְׁש םִיַמָׂש וחּורַּב אּוה שודק יִּכ .אָרנ ריִדֲא ּומְמור
 וממור : םיִרָׁשיֵמ ריִגֵמ תוקרצ רֵבֹוד אּוה שודק יִּכ . םיִרָשי לֵהְקִּב

 . תֹובָא תיִרְּב רוז ּומְמּור : הָשּודְקִּב וכּולָהְו אּוה שודק יֵּכ . הָשְדהב ץרענה
 אוה .שודק יב .םיִקָרְּב חלוש רוהמ ּוממור : תובָהְל בֵצֹוח אה שודק יִּכ

 םיִמָכֵח רול אוה שורק ִּכ .הָמּור ימְׁשִּב ןיִבַה אָמּכ ּומְמֹור : םיִקָרֲא דמֹוי -
 : : םיִעָשופל רַי ןֵחֹונ אּוה שודק יב ,םיִעָׂשָּפ בָעָכ הָחֹומ ּומְמּור :הָמְרָעַּב
 הָרוּפ ּומְמּור : רקוח תונוּתְׁשֶע אּוה שודק יב רקת ןיִאָל ויָנָש איִנֵׂש ומִמור
 ,ץֶרָאָו םִיַמָׁש הָנוק ּומְמור :ויָדָּבֲעַמ טשוק קידצ אה שורק יב .ויִדָבֵע ׁשָפָנ
 .ומש שורקו רַע ןֶבוש ּומְמּור ןוח : [ֶרֶאַה תוצקל טיִּבַמַה םָר אּוה שודק יֵב

 : ומְׁשִּכ ֹותָלִהְּת אּוה שודק יִּכ

 :הָנּומָא לֶא הָּתַא יִּכ ןֵכְבּ
 ,םיִנֹוּתְחַּתַּב ףֶתָד . םיִנולֲעַּב לד םיָנֹוּתְחַּתַּב ףֶתיִרְּב , םיִנֹויְלֲעַּב ךְתָנּומֲא

 ףתינה .םיִנֹויְלֶעַּב ֶלֹובְז , םיָנֹוּתְחַּתַּב ףדועו . םיִנֹויְלָעַּב ףֶרוה

 . םיָנֹויְלֲעַּב וב ,םיִנֹוּתְחַּתַּב ָךְתֶאְרִי ,םיִנֹויְלָעְּב ףֶתָרֵהַמ , םיִנֹוּתִחַּתַּב

 ,םיִנֹויְלֲעָּב ְךֶתָּכּוס . םיָנוְּחַּתַּ 3 ףונ , םיִנויְלֲעַּב עמ . םיִנֹוּתְחִּתַּב 3 ףדּומל

 ,םיִנֹויְלֲעַּב + ףתשודק . םיִנֹוִּחַּתַּב ףתקרצ . םיִנֹויְלֲעּב ףראְּפ - םיִנֹוּתְחַּתַּב ְךֶתָדֲע

 ;םיִנֹוּתְחַּתַּב + ףתָלְהְּת . םיִנויְלֲעַּב ףֶתָנְיִכְׂש ןוח ,םיִנֹוּתִחַּתַּ ףתּוטמור

 : שְדְקּותו ץֶרעּוּת ןָבְבּ

 שַעָגְּב ׁשֶרְקְנַה .םילק םיִקָרְּבִּב ץֶרֲעַנַח . םיִפָלֲא יִפְלַאְּב ׁשֶרְקִנַה
 ָנֹומֲהַּב ׁשֶדְקִנַה .םיִנַוא תַרֲחַדְּב ץרעגה ,םיִלֵגְלַ

 .טיע שוריפ
 ןעָׁשיוִוְצ זיא גְנּונְרעֶל ןייר ,עֶטְׁשְרעֶּבייַא יר | רֶע שידה ,רעֶפּור עֶנייַז ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא אָד

 ןעֶשיוִוְצ זיִא גְנּוניֹואוו ןייד ,עֶָטְׁשְרעֶטְנּוא יד טְסּול טאָה נּוא ליוו רֶע הָצֹור ,גיִלייַה זיא |
 א סאָר גנוניזאוו ןייד ,עֶטְׁשְרעֶּבייֵא יד | טאָנ טְכייֵהְרעֶר ּומְמ ,רעֶטְכְראָּפ עֶנייֵז ןָא
 יָנּוא יד ןעֶשיוִוְצ זיא שָדְקִמַה תיֵּב סאָד זיִא רָע שודק , תלַפִּת יד טְרַעָה אָד רעֶד
 ןעֶׁשיוִוְצ זיִא הָּכּוס ןייב ב ,עֶמְׁשְרעֶמ ןייא עֶלַא ןיִא זיא טייֵהְניֹוׁש ןייז גילויה

 צו ןעֶׁשיוִוְצ ןיִא הָרָע ןייד ,עֶטְׁשְרעֶּבייֵא יד : גְנּולְמאַז
 זיִא גְנּוּבייַהְרעֶד ןייב ףֶהֹומְמֹור ,עֶטְׁשְרעֶטְנּוא ןעֶׁשיווְצ זיא טייַהראוָו ןייד םינֹויְלַעְּב ףתנּומא

 ןייד ְּהְניִנָׁש ,עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יד ןעֶשיוִוְצ  ןָׁשיוֵוָצ זיא תיִרָּב ןייד עֶטְׁשְרעֶּבייֵא יד
 .עֶטְׁשְרעֶּביֵא יד ןעֶׁשיוִוְצ זיא הָניִבְׁש ןעֶׁשיוִוְצ זיִא טייֵקְרעֶּפְכַא ןייד עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יִד
 יָנוא איר ןעָשיונצ זיִא ביול ןייד ףְחָלֵהְּה יד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא הָרֹוּת ןייד עֶטְׁשְרעֶּכייֵא יד
 1 עֶטְשְרעֶט עשיו זיִא רֹובּכ ןייר ףְדֹובְּג . עֶטְׁשְרעֶטְנש
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 ץרענח .םיִחְרוז םיִקיִזְּב ׁשֶדְקִנַה .ןישידק דַעוְּב ץֶרֶעַנַה .ןיִריִע
 םיִדָקיִּב ץֶרענַה ,םיִרֹהְמ כב שֶדְקְנַה .םיִבָהֶל יֵבּוצֲחַּב
 ,םימָֹול תַקַהַלְּב ץֶרֶעַנַה .םיִבּורְּכ יִּתַכְּב שֶרְקִנַה ,םיִדְקוי
 ׁשֶדְקְנַה ,םיִננונ םעֹונְּב ץֶרַענַה . םיִכָאְלַמ תו ׁשֶרְקִנַה
 דור שרקנה .םיִלֲאְרֶא וֹועְּב ץרענה .םיִדְמֹוע פרש
 ,ןֹומָהָּכ םֶלֹוקְּב שֶדֶקִנַח .םִיַפָנִּב תוקישמ לּוצְלִצְּב ץרענה . םיִפַגֲא
  ץֶרענה ; םיִנָאְנָש  טקָשְּב ׁשֶדְקִנַה ןוח : ןובר אּבְרְּב ץֶרענַה

 | : ;םיִלֵתְלִת ןָכֹותָּב

 : ךּורְבּו שודק תֹובָרֲע בָכֹורְל תולהת בֵׁשֹויְל ק"וח
 . םיִבָהֲאָנֲה ץָפֵח לַּכ יֵריֵדַא :שודק םיִרָמֹוא , םיִבָהָל יבּוצח קחש יַליֵא

 יֵדַּב :שודק םיִרְמֹוא < םיִבָהְלַׁשְו גָלָשְו חרק יִלּולְּב : ְךּורָּב םיִרָמוא |
 .םיִרְמֹוא . םָקָל האְרִיְו םֶהָל ּהָבֹונ + של .ךּורָבּו ׁשֹודָק םיִבָהְר יִזָנ קָדָצ
 םיִסַכְמ ףֶנְָּב יאר : : ורב 'םירמוא .םֶהיֵלֲהָא תֹונָּכְׂשִמְּב ַחֹּכ יִרֹוּבָנ : : שודק
 1 בשוול , ףּורְבּ שודק םֶהיֵזלאַּב םיִקָבְד תֹותָד ישרוד : : שודק םיִרְמֹוא םֶהיֵנְּפ
 םישורק עטמ עּוׁשֲעַׁש יֵגֹוה .שודק םיִרְמֹוא ןישידק רוסו ןיִריִע ינומה
 הָבֲהַא "שת .שודק םיִרְמֹוא םיִׁשיִׁשְרַּתַּכ םָחָיְוְג לעמ יִרּועיִו : ; ךּורְּ םיִרְמוא
 םיִרְמֹוא םיִלֵמְׁשַח .ןיִעְּב רַהֹוז יָדּובְז : גשויל , ךּורָבּו שודק םיִשיִׁשֲאַּב יַבּומְמ
 תֹובָבָר םיליה ןְסוח : ְךּורָּב םיִרְמֹוא םיִלֵמ רּורַּב םִיתָעְׁש יקקוז .שודק
 יסּוכמ ; בשויל | . ףּורָבּו שודק םיִלֵא יֵנְּב רָשוכ יִטיִנֲח : שודק םיִרְמֹוא םיִלֵא
 םיִרְמֹוא םיִרְקָע יּווָצְּב הָאָרמ ינועמ . שודק םיִרְמֹוא םיִרְקְּב יִׁשָדֲח רַהֹוּמ
 םיִניֵנְּפִמ ןיִב יֵעְרוי .שודק םיִרְמֹוא םיִרְקִזִנ לחְּב ןגדודי ןגרודי +ךּורָּב
 . שודק םיִרָמּוא םיִנָפ יֵעְּבּורְמ עַּבְרַא וסב ; בשויל .ףּורָבּו שודק םיִרָקִי
 .ר רער לרשלל ליל לאל לאש של, ראראש ראל "סעל" ראש "ראש -/-+/ר--/ר/ר-/ר-/א-/ר,//ר,/ער,/ר

 ט"ע שוריפ
 ייז סאוָו םיִכָאְלִמ עֶקְראַטְׁש יִד קמש יִליֵא

 יִםיֹוא ןעֶנעֶז ייז סאוָו לעֶמיִה ןיִא ןעֶנעֶז

 . שודק ןעֶגאֶז ייֵז רעייפ םאֵלְּפ ןופ טֶעיֹוּבעֶג

 רעֶגעֶּב רעֶצְנאַג רעֶד סאוָו עֶקְהאַמְׁש יד יגיד
 ייַּב טְּביִלעֶג ןעֶגעֶז ייז ןיִא זיא טאָנ ןופ
 םיִכָאְלַמ יד הֵנֹוג .ךּורְּב ןעֶנאָז יוז טאָג

 ךיז ןעֶטְכְראָפ גּוא ףיוה ןעֶגעֶז ייֵז סאוָו
 םאוָו יד יִבֹוּבִג .שודק ןעֶגאָז ייֵז טאָנ ראפ

 ןעֶנְרעֶל ּוצ םּכ טיִמ קְראַטְׁש ןעֶנעֶז יז
 .ךּורְּב ןְגאָז יז םיִׁשָרְדִמ יִּתְּב יד ןיִא הָרֹוּת
 סאוָו םיִכְאְלַמ יִד ןּופ גְנּומּורְּב סאָד יֵנֹוטֲה
 יִר ןופ רֹוס רעֶד נּוא ןיִריִע ןעֶסייֵה יי
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 ןעֶגאָז ייֵז ןישידק ןעֶסייֵה םאו) םיִכָאְלַמ
 יד הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל ייֵז סאוָו יד יניה .שודק
 יִד יִבְבְו .ךּורְּב ןעֶגאָז ייֵז גנּוצְנאַלְפ עֶגיִלייֵה

 טיִמ טְלייֵמעֶג ןעֶנעֶז יִיָז סאָו םיִכָאְלַמ
 םיִלֵמְׁשַח ןופ טְלאַטְׁשעֶג סאָד יוִו טייֵקְרעֶטיֹול
 ןעֶנְרעֶל ייֵז סאוָו יִד יִקָקֹו .שודק ןעֶגאז ייז
 ןעֶּביִז טְרעֶטייֵלעֶג זיא יז םאוָו הֶרֹוּת יִד

 .ךּורְּב ןעֶגאָז ייֵז רייֵר עֶרעֶטיֹול יד לֶהאָמ
 ןעֶגְניִרְּפְׁש ייֵז סאוָו םיִכָאְלַמ יד ןּודֹודְי

 יז תֹוחיִלְׁש םיִמאָנ דניווְׁשעֶג ןעֶהּוט ּוצ
 .ׁשֹורְק ןעֶנאָז יי] שיִנְרעֶטיִצ טיִמ ןעֶגְניִרְּפְׁש
 ןיִא רְנאַטְׁשְראַפ ןעֶּבאָה ייֵז םאו) יר ישי

 רער
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 םיִרְמּוא םיִפָחְו םיִּכַז םיִדֵּב יִשְבּול : ְךּורָּב םיִרְמֹוא םיִנָפְּב םיִנָּפ תיִרְב יִתּורְּג
 .םִִעָנ םיִתָרָׁשְמ ; נשוי? ,ְךּורָבּו שודק םיִפְָ םיִמיִעְנ םיִנָבְל יֵשבול | שודק
 : רָב םיִרְמֹוא םיִחֹוכְנ יִביִׂשְמ םיִקָח ִרְמְלְמ . שודק םיִרְמּוא םיִהֹבְגּו םיִמָר

 לוגס : שודק םיִרְמֹוא "םיִצָצונ 6- הָרְבָא יֵבּוכְמ '; בשויר רָב שודק
 םיִצּוחְנ ורָבְדִּב לַעַמִמ םיִדְמֹוע : ףּורָּב םיִרְמּוא םיִציִרֲעַמ הֶאְרָיְּב םיִמַעַמ
 אֹלְו םיִנָפ : בויל .ְךורָבו שודק םיִצּובְׁש רַעַרְּב זוע יֵכְרּע . שודק םיִרָמוא
 ! ּורָּב םיִרָמוא םיִמָאְתִמּו א ֶָל םיִׁשּורָּפ : שודק םיִרְמֹוא םיִמָָתְ ףרוע
 ךְתֹוצַרְל םיָנוּתְַּת תֹואְבְצ , שודק םיִרְמֹוא םיִמָרְו היִאָנ םיִנויְלֶע תֹואְבָצ
 ,שודק םירמוא הָרָאְפִּת רֶז ׁשּולְׁשִּב יאְרוק ; בויל , ךּורָבּו שודק םימירעמ
 תַרָשי לֶנָר תַריִמַע םֶהיֵלְנַב : ְךּורָּב םיִרְמֹוא הָריִמֲא תַביִטֲח מע יִאְרוק
 יִנָאְנש ; בשוול ,ךּורְבּו שודק הָריִש יִרְרֹושְמ ירש ייוצְר . שודק םיִרְמֹוא
 םיִרְמֹוא םָנֲעַמ ַחיִׂשְּב תֹותָלְר ירקוש . שודק םיִרְמֹוא םָנֲחַמְּב םֹולָׂש טקש
 םָנוּבִרְל ךֶרֶר יִמיִמּת : שודק םיִרְמֹוא םֶנויִנָה רֶפָׂשִּב םַעַת יִלּולְּת ור

 ; ְךירָבּו שודק תֹובְרֲע בֵכֹורְל תֹולְהִּת בו ל קיח : ְךּורָבּ שודק םֶנֹוקְו

 ;ול לַעַמְמ םיִדְמֹוע םיִּפָרְׂש ןֵכְבּו

 ןֶכוש אָנֶא םיִלֵא לֶא הִיַא ,םיִלֲאֹוש הֶז לֶא הֶז קיח
 : ;םיִלְלַהְמּו םישידקמו םיִציִרֲעַמ םלּוכו . םיִלּועְמ

 ט"ע שוריפ
 ליִרעֶפ ןופ רעֶרֶעייֵט זיא יִז סאוָו הָרֹוּת רעֶד
 עֶכיֹוה יד םיִתָרְׁשִמ ,  ךּורְבּ שודק ןעֶנאָז ייֵז
 ןעֶנעֶז ייז סאוָו םיִכָאְלַמ עֶנעֶיֹהְרעֶר גוא
 יד יִדְמּולְמ ,ׁשֹורְק ןעֶגאָז ייֵז רעֶניִדאַּב ס'ָמאָנ

 םיקוח יִד ןּופ טְנעֶרעֶלעֶג ןעֶגעֶו ייז סאוָו <
 םיִמֲעַט עֶטּוג ןעֶרעֶּפְטְנֶע נוא הֶרֹוּת רעֶד ןופ
 יִד יִכּוכְּס ,ךורָּב ןעֶגאָז ייֵז הֶרֹוּת רעֶד ןיִא
 טיִמ טְקעֶרעֶגּוצ ןעֶגעֶנ יז סאוָו םיִכָאְלַמ
 טְרעֶטיילעֶג יוו יֹוזַא ןעֶלְקְניִפ יוז לעֶגיִלְפ
 ץֶטְּביִלעֶג יד יִלּוגְּפ ,שודק ןעֶגאָז יִיֵז רעָפּוק
 יז טְכְראָּפ טיִמ טאָנ ןעֶקְראַטְׁש ייֵז םאוָו
 ןֶעייֵמְׁש יד םיִכָאְלִמ יד םיִדְמֹיֹע ,ָךּורְּב ןעֶגאָי
 רייֵר סיְטאָנ ןיִא טְלייֵאעֶג ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶביֹוא
 ןָא ןעֶטְכעֶר אָד יִד יִכְרֹוע . שודק ןעֶגאָז יז
 ׁשיִנְרעֶטיִצ טימ ְךיִז ןעֶטְכְראָפ יי טייֵקְראַטְׁש
 עֶטְׁשְרעֶּבייֵא יד תֹואְכִצ ,ָךּורְכּו שודק ןעֶגאָז ייֵז
 ךיוה ןעֶנעֶנ גוא ןעֶׁשְרעֶה אָד יִר תולינט
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 ץֶטְליִטְׁשעֶג יד יִנְאְנׁש .ׁשֹורְק ןעֶגאָז יז
 רֶעייֵז ןיא םֹולָׁש ןעֶּבאָה ייֵז סאו םיִכָאְלַמ
 יוז סאוָו יִד ידקוש .שודק ןעֶגאָז ייֵז הֵנֲחַמ
 ןופ דייב יִד טיט ןעֶלְהּוש יר ןיא ןעֶלייֵא
 יִר ילּולְּת .ּורָּב ןעֶנאֶז ייז הֶלֵפְּת רֶעייֵז
 עֶרֶעייֵז טיִמ ףיוה ןעֶּכעוֶוְׁש ייֵז םאוָו םיִכָאְּלִמ
 סאוָו יִר יִמיִמְּת ,ׁשֹורָק ייֵז ןעֶגאָז רייֵר עֶנייֵׁש
 רעֶה רֶעייֵז ּוצ געֶװ ןעֶצְנאַג ןיא ןֶעייֵג יד
 : ָךּורְבּו שודק ייֵז ןעֶגאָז רֶפעָׁשאַּב רֶעייֵז ּוצ נּוא
 םיִכָאְלַמ עֶגיִדְנעֶנעֶרְּ םיפרש ,יֹוזַא נּוא ןֵכְבּ

 : םֶהיֵא ןעֶניִראַּב ּוצ טאָנ יי ןֶעייֵטְׁש
 ּךֶאְלס ןעֶרעֶדְנַא םּוצ ְךָאְלַמ ןייֵא ה יא הֶז

 מאָנ ןּופ הָניִכְׁש יִד זיִא ּואוו ןעֶגעֶרְּפ
 ,םיִכָאְלַמ עֶלַא רעֶּביִא קְראַטְׁש זיא רֶע סאוָו
 .ְרעֶר זיא רֶע סאוָו טאָנ טְהּור ּואוו אָנָא
 נוא םֶלּוכְו ,ןעֶּביֹוהְרעֶד עֶלַא רעָּביִא ןעֶּביֹוה
 (ןָּבֹול נּוא ןְניִלייֵה נוא ןק, ְךאַטְׁש םיִכְאְלִמ עֶלַא

 ןיא
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 ,וליֵח דֹחַּפ םיִזּוחֲא הָמיִא םיִרּוזֲא ,ּוליֵח אָבְצ יִדּודְנִל רֵַּפְסִמ ןיִא
 לעממ םיִדְמֹוע םיִפְרְׂש ,ּולֵעְל םינצ מרו תֶחֶרְו רַעַרְּב

 ןואֵגְו הבוג ..דחי ועימשי הלָהַת ׁשיִׁשְרַּתַּב םֶתָיַוג ;תז לא הז ל
 שש .דָחֶא ומשו דָחֶאָל םיִרָתֹונ םיִרָהֹוד ,דָחַיִל ודוחי וידע
 בומ בַר ׁשֶדֹוקַּב רֶדאְנַה : הז לא הז ,דָחֶאְל םִיַפָנְּכ ׁשֵׁש ִיַפָנְּכ
 םיִלָא יֵנְב ּורּוניּונָמִמּו . ויָניִנְּפ יִנֹויְבֲחַּכ ֹועָו רֶדחְו .דוה , וינופצמ
 רַהוז יִתּורְו ;הז לא הז ,ויָנָּפ הָחֵכְי םיִּתְׁשִּב ,ויָנָּפִמ ואָּבַחְתִיְ
 םיִּתַח םיִלָח .ּויָלְגַרְל ּוּכִּת רהוט יִמְׁש יֵּכַ ,ויָלָנֲא יֵפְמִנ ףיערמ
 םיִסָמ ;הז לא הז" ,ויָלָנַר הָסֵכְי םִיַּתְׁשִבּו . יִלָנְדִנ םיִמּויֲא םיִזּופֲח
 .ףֵפֹועְל סַּכ ביִבָס קוב םָתָסיִמ .ףפועמ .רֶׁשֶנ ןויִמדִּב םיִאָדְו
 ;הז לא הז ,םפועי ִיַּתְׁשִבּו ףפועתהְל םָנֹוק תַחַלְׁשִמּב ּונָנַה ועימשי
 לֵׁש חפ בַרְו ריִּבַּכ .הָזֲחַמ טֵאַלְּב ּוציִרֲעַי ׁשֵׁש שש ייוסְּכ
 ; הז לא הז ,הֶו לֶא הֶז אָרֵקְו . הֶּזִמ הֶז םיִׁשָרָנ דַחַפְּב ֹוציִרֲעַהְל ,הֶזֲחַי
 םיִּפְסַח תֹומַא םיִעָנַמ ,רֵמֲאַמְּב לכ שַע .הֶרּובְגִּב םָלֹוע לָׁשֹומ
 הָז אָרְתְו , רַמֲאַמ ּומיִעְנִי ויָנָפְל םיִהָנּונ .םיִצְצונ ; רַמֹול ֹותָׁשּודְק
 בֵכֹורְל ולוס .שודקל רז ּריִּתְכי דוה יִפְרַׂש :הז לא חז ,חֶו לֶא

 יִד ּוצ טיִנ לְהאָצ ןייק זיִא סֶע רָּפְפִמ ןיא
 ןעֶנעֶו ייֵז םיִרּוֲא ;לּוַח ןייז ןופ ןעְראָש

 יניֵרְּפְׁש ייֵז םיִרֲהֹוד ,טְכְראָפ טיִמ טְרּונעֶגְנא
 רעֶר טאָג וצ ְךיִז ןעֶקוּנ ייֵז םיִרֲהֹוג ,ןעֶנ
 םֶהיֵא ראפ נּוא ּונָּמִמּו ,גיִצְנייֵא זיִא אָד
 נּוא םיִכָאְלַמ עֶקְראטְׁש יד ךיז ןעֶטְכְראָפ
 ןעֶלייֵא ייֵז םיִוּוּפֲח ,םֶהיֵא ראַפ ְךיִז ןעֶטְלאַהאַּב
 םיִכָאְלַמ עֶטְריִנעֶּבעֶג עֶגייֵז ףיז ןעֶטְכְראָפ נּוא
 יו) ךיילְנ ןעֶהיִלְּפ נּוא ןעֶּבעוֶוְׁש ייֵז םיִסָּפ

 רֶעייֵז םֶתֶסיִּט ,טְּבעוֶוְׁש אָד רעֶד רעֶלדָא ןייַא

 ןעֶהיִלְפ ּוצ רֶעייֵפ ןעֶקְנּופ יונ זיִא גְנּוּבעֶוְׁש
 ןקְראַטְׁש ייֵז ּוציִרֲעי ,דֹובְּכַה אֵסָּכ םעֶד םּורַא

 רעֶרעֶטיֹול ַא טיִמ טייֵהְרעֶליִטְׁש טאָג ּוצ וול
 טיִמ ב5 ןעֶקְראַטְׁש ּוצ וצירעהל .ןייש

 םעָר ןופ רעֶנייֵא תּושְר ייֵז ןעֶמעֶג טְכְראָפ

 ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טְפּור רעֶנייֵא נּוא ןעֶרעֶרְנַא

 ךיְִריִטְשייֵּב יִד ןעֶלְקאָׁש ןעֶכאַמ ייֵז םיִעיִנְמ

 ןעֶּכייֵה ייֵ ןעו) לֶכיֵה ןעֶטְׁשְרעֶּגייֵא םעֶד ןופ
 אר יד פיצצט ,הָׂשּודְק יִר ןעֶנאָז וצ ןע
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 טאָנ ראַפ ןעֶנאָז ייֵז ןעֶטְכייַל נּוא ןעֶלְקְניִפ
 טפּור רעֶנייֵא נּוא אָרְקְו .רעֶטְרעֶו עֶסיִז
 עֶלַא ןעֶרעֶּפְטְנֶע ויָז םיגוע ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 שורק ,הֶׂשּורְק עֶטיִרְרעֶגַא רעְרְנאנ א טיִמ
 ליֹומ רֶעייֵז ןעֶנעֶפֶע ייֵז םיִחְצֹופ ,ׁשֹודְק שודק
 זיִא רֶע סאוָו טאָנ ּוצ גְנאַזעֶג נוא ּביֹול טיִמ
 ןופ רעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד ןעֶרעֶה עֶלַא רעֶּביִא
 םיִכָאְלַמ עֶנייֵז ןעֶשיוִוְצ ְךֹוהְּב ,ןעֶמְלעוֶו יד
 סאָד ןעֶנעֶקְרעֶר ייז ןעֶד ,ןעֶכייֵצ א רֶע זיא
 רֶע וא ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶטְלעוֶו עלַא טאָה רֶע
 טְפּור רֶע *תואָבְצ יי, ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו
 לעֶמיִה ןיִא טְהּור טאָנ ןבוש ,תֹורֹוד עֶלַא
 ,טְקְראַטְׁשעֶג ןייֵלַא זיִא גוא גיִלייֵה זיִא נוא
 ןעֶנעֶק לעֶמיִה עֶביֹוה יד נוא לעֶמיִה יר םִיַמְׁש
 ,ּבול ןייַז נּוא טייֵהְניֹוש ןייז ןעֶסאַפ טיִנ
 ןעסייה יז סאוָו םיִכָאְלַמ עֶקְראַטְׂש יד ףֵמֹוּת

 ןיינ ןופ ןעֶפאַׁשאַּב רֶע טאָה יםיִׁשיִׁשְרַּה ,
 זיא טְלעוֶו עֶצְנאַג יד אס . .ןעֶגעוֶ) רֹובָּכ

 ! רֹובָּב ןייז ןופ לופ



 שורק שלש דָחָאַּכ םָלָּכ םינוע ,שודקו םֹורָמ תובָרַעָּב
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 שורק .
 ;הז לא 2 ,שודק שודק תובבר ירו םיִפְלא ִפְלַא ִאיִלּפ

 ואָבְצ ְךֹותְּב םיִמָלֹוע רּוצ . תֹואָבְּצַה הלל הָרָמִוְו ה םיִחְצפ
 .ץֶרָע יֵמְׁשִּב רֶד תורודה אֵרֹוק ;ה לאה ,תֹואָבְצ יי ,תוא
 ,ץֶרָא אָרְקִיַנ רֶּבִד אָׂשִנְו םָר ,ץֶרֶמְּב ֹורָבְד ׂשַעַּת הָרֲעְס תולק
  ורֵבְל ּומְׁש בֶנָשִנְו שודקו דע ןבוש ; חז לא הז .ץֶרֶאָה לָב אלמ
 םיִלֵאְו םיִׁשיִׁשרִּת ףֵקֹּת ,ֹורֹוה ּולְּכְלַכְי אל םִיַמָׁש יִמְׁשּו םִיַמָׁש

 ;ורֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ אלמ .ֹורֹובְכִל רַצ |
 םלּוכו .םיִלּועְמ ןָכֹוש אָנָא ,םיִלָא א ה . םיִלָאוש הֶז לֶא הֶ ק"וח

 ;םיִלְלַהְמּו םיִׁשיִרְקַמי םיִציִרֲעַמ

 ןוראה { וריתכי לכה ףל ןֵכְבּו ןיחתופ

 :ןיד ךרוע לא ל
 :ןיד םויִּב תֹובָבְל ןָחֹובְל
 ;ןיִדַּב תוקּומֲע הָלֹוגְל
 ;ןיִד םֹויְּב םיִרָׁשיֵמ רֵבֹורְל
 ;ןיִדַּב תֹועָד הָנֹוהְל
 :ןיר םויִב רֶסֶח הֶׂשֹועְו קיִתְָל
 ;ןיִדַּב ! ותיִרְּב רֵכֹוזְל
 :ןיר םֹויְּב וישעמ למוח ל
 ;ןיִדַּב ויסוח רַהֵט ?

 ט"ע שוריפ
 ןעֶגייֵרְק נא ןעֶּביױל עֶלַא ונל לֵאָל

 יעָג תּובְו ןָא טְכּור רֶע סאוָו טאָג
 ןעֶּביױל ךיוא ,ןיֵד ןיִא ןעֶכאַמ ּוצ טְכעֶר
 עֶלַא טְבּורַּפ סאָָו טאָנ וצ ןמיכ1 ,ייֵז
 גצ הגל ,,ןיִד ןופ גאָמ ןיִא רעֶצְרעֶה
 ןעֶכאַז עָפיִמ ףיוא טְקעֶד סאוָו םעֶד
 ₪ סאוָו םעֶד נצ רבו , ןיד ןיִא

 (8"ע ווגתפ)

 ןופ גאָט םעֶד ןיִא טייֵקְגיִטְראַּפְטְכעֶר
 טְהיִצ רֶע סאוָו םעֶר ןצ הָנֹוחְל .ןיר

 וצ ?יפק ,ןיִד ןיִא טְפאַׁשְנעֶסיוִו םיוא

 טּותְמ נוא קְראַטְׁש זיא רֶע סאוָו םעֶד
 םעֶד 'וצ רכז , ןיִד ןּופ גאָט ןיִא רֶסֶח

 ר טיִמ דֶנּוּבְרעֶּפ ןיינ טְקְנעֶרעֶג סאוָו
 .ְךעֶד טוו םעֶד וצ יט .ןיר ןיִא ןעֶרּי
 טמוראב | 8
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 םֹויְּב תֹובְׁשֲחַמ ַעֵדֹויְל
 וסְעַּכ שָבוב ל
 םֹויְּב תֹוקָדְצ ׁשֵבֹולְל
 תֹונֹוֲע לָחומ ל
 םֹויְּב תולהְת אָרֹונְל
 ֹויָסּומֲעַל הלוס ל
 םֹויִּב ויָאְרֹוקְל הָנֹועְל
 וימחר לעופ ל
 םֹויְּב תֹורָּתְסִנ הָפֹוצְל
 ויָדָבֲע הָנֹוקְל
 םויָּב ומע בחר ל
 ויָבֲהֹוא רָמוש ל
 - םוויָּב ויָמיִמְּת ְךֵמֹותְל

 : ןיד ןיִא רעֶציִׁשעֶּב עֶנייַז טְגיִנייֵר סאוָו םעֶד ּוצ יטפל ,ןיִד ןּופ- נאָמ ןיִא קְרעוֶו עֶנייז רעֶּביִא ְךיִז טְמעֶראַּב

 סאוָו םעֶד ןצ ׁשֵבֹוכְל .ןיד ןּופ נאט ןיִא ןעֶקְנאַדְג עָלַא טְסייֵוַו םוָו םעֶד ּוצ עגייל
 . ןיִד ןיִא ןעֶראָצ ןייז ןייא טְלאַה

 יְכעֶרעֶג ןָא דיילק םאוָו םעֶד יּוּצ ׁשָבּולְל

 ּוצ לחיל , ןיִד ןופ גאָט ןיִא טייֵקְגיִט
 ןיִא תֹונוֲע יִר לֵחֹומ זיִא םאוָו םעֶר
 זיִא רֶע סאוָו םעֶד ּוצ אנ .ןיר
 ּביול :איִר לֵּבַקְמ זיִא נוא  גיִמְכְראָּפ
 ּוצ פליפ ,ןיִד ןופ 'גאַמ ןיִא עָמּורְפ ןופ
 יִד ןופ דֶניִנ יִד טיִנְרעֶפ טאוָו םעֶד
 .תֹוָצִמ טיִמ ןעֶראָלעֶּג ןעֶנעֶז ייֵנ םאונ

 4 (ט"ע רווח

 ט"ע שוריפ
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 ּוצ חאל? ,ןיִר ןיִא ןָא ןעֶריוּבעֶג ןּופ
 רעָפּור עֶנייַז ּוצ טְרעֶפְטֶנָע סאְוְו םעֶד
 םעֶד ּוצ */5? ,ןיִד ןופ גאָט ןיִא

 .ןיִד ןיִא טייֵקְמיִראַּבְרעֶד םּוהְט םאוָו
 עֶנעֶגְרַּבְרעֶּפ טְהעֶו סאוָו םעֶד וצ הפיצו
 ליוו הָגיקְל , ןיִד ןופ גאָט ןיִא ןעֶכאַז
 טְסייֵה דְניִז עֶרֶעייֵז לָחומ ייֵז זיִא רֶע

 טְפיֹוקעֶג ייֵז טְלאוָו רֶע יו ְךייַלְג ּ
 םעֶד ּוצ ₪? ,ןיִד ןיִא טםְכעֶנְק ראפ
 ןייז רעֶּביִא יז טְמיִראַּבְרעֶד סאוָו
 סעֶד ּוצ רפי? , ןיִד ןּופ גאמ ןיא | קְלאָפ
 םַעַר ןיִא רעֶּבאָה-ּביִל עֶנייַ טיִה סאוָו
 רעֶטְנּוא טְנְהעֶל םאוָו םָד ּוצ ותל .ןיִ

 :ןיִר ןּופ גאָמ ןיִא עֶמּורְפ עֶנייַ
| 16 



 65 5 רופכ םויל תירחש
 {ַחֵלֹוסְו לָחֹומ ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא הָּתַא יִּכ הָׁשּודְק הֶלֲעַת לו ןֵכְבּו

 .ףֶתּומְמּור בור ןֵנֵרְי יִמ .ףֶהֶבֶׁש רּועָׁש ןשי יִמ .ףֶתָלִהִּת ףֶקֹוּת הָנֵתְי יִמ
 יִאְלַּפ ׁשֵרָּפְי יִמ .ףֵתֹואְבִצ יֵבְצ ףֵצְּפִצִי יִמ .ףֵתָׂשְרֶק תַאיִרְק בוצקי יִמ

 יונ בָבּונ מ . ףֶלֹוסְלִס גש חיִׂשָי יִמ .ףֶזּוזִע 'םָצוע ףורעי יִמ . ףֶרֶאְּפ
 .ףֶרֹובְּכ אֵמָּכ ליֵבָי יִמ . המקל דָמָל גל יִמ . ףָאָרומ ׂשַעַמ לָלַמָי יִמ .ףֶחֶצִנ
 יִמ .ףיִתֹורֲח הקח הָוַחַי יִמ .ףֶמֲעַמ בוט ףיִמִי יִמ .ףֶרֹקְי יפוי עדי מ
 יִמ .ףֶתָרְדַה רוח הָנְהִי יִמ .ףיֶתֹוקיִתו דעו הָרּוי יִמ .ףיִרֲחִז ויִז "יו
 יִמ .ףֵתָניִּב רּורַּב רֵרָבִי יִמ .ףֶתָרּוכְנ לָרֹוג ריִגָי יִמ .ףיִתֹותָד ַעיִד הָלְרִי
 .ףֶתָרְמֶא ןֵּכ ְףֶתֶלִהְתִּכ .ףֶחָלֵהְּת ןֵּכ מָׁשְּכ יִּב .ףֶתּולָיָא ץֶמֹוא .רמאי
 ףֵּתְעַדְּכ . ְךֶּתְעַד ןֵּכ ְףֶתָלּורְגִּכ . ףֶתָלּורְג ןֵּכ ףֶתְיְרְבִּכ .ףֶתֵיֵרְּב ןּכ מא
 ן5כ ףָתֶרֲהְזּכ .ףמרהז ןֵּכ ףףֶחֶריִעְוִּ דיע ןֵּכ ףֶתָכיִלֲהַּכ .ףֶתֶכיִלֲה ןֵּכ
 ר ןֵּכ ףֶתָרְׂשִיְּכ .ףֶהָרְׂשִי ןֵּכ ףֵתָרְהשְּכ . ףֶהֶרֲהַט ןֵּכ ףֶתָּפְהִּכ .ףֶחָּפָה
 .ףֶתֶמיֵעְנ ןֵּכ ףְֵדִמְּכ .ףֶחֶדֶמ ןֵּכ ףֶתָׁשיִכְלִּכ .ףְתֶשיִבְל ןֵּכ ףֵתָריִטְכִּכ
 .ףֶתֹוׁשיִרְּפ ןֵּכ ףֶתּונָתְוְנעֶּכ .ףֶתּונָתְוְנַע ןֵּב ךָתּורְרְׂשִּכ . ףֶתּורְרָׂש ןֵּכ ףָחָמיֵעְנִּ
 ,ףֶתֹומְמּור ןֵּכ ףֶתֶׂשּודְקִּכ .ְךֶתֶׁשּורְק ןֵּכ ףֶתּועיִנְצִּכ . ְךָתועיָנְצ ןֵּכ ףָתּוׁשיִרְפִּכ
 הָכָרְּב לָּב לע םָמֹורְמ ךמשו . ףֶּתְרַאְפִּת ןֵּכ ףֶחָבְׂשִּכ .ףףֵחֶבָׁש ןֵּכ ףֶחֹוטְמורְּכ
 לכ לע ,הָריִשָו חַבָׂש לָּכ לע .הָרָאְּפִתְו ףָקוּת לַּכ לַע יופנ ק'ישת ; הָלֶהְתֹּו
 רַאָפ לֵּב לע ,הֶלָהְצְ ו לַּכ לַע הָאירְק שורק ל לַּכ לַע ,הָׁשיִחְרּו י כ

 טיע שוריפ
 יֹזַא הֶעָד ןַײד יװ יֹוזַא ּוָּתְדְּכ ,הָעֵר ןַײר רַאטש יד ןֶעלּוצרָעד ןָאק רֶעוו חמו יש

 ןָאק רֶעוו ןשי ימ , ּביֹול ןַײד ןופ טַײק
 רֶעו יִמ ,ּביֹול ןייד ןופ רּועיִׁש םָעד ןָעְרּור
 ןָעְלָיוו םָעד גוא טיײהניוש יד ןֶעדַײר ןָאק
 יד טימ טסוהט ּוד סָאװ דָאניג ןַײד ןופ
 יד ןֶעדייר ןָעק רֶעוו יי , ןָעטֶעַּב ַײז סָאװ
 ןידור ןעק רֶעוו יפ , ביל ןַײד ןופ טַײקרַאטש
 ןעק רֶעװ ,טַײקניּבַײַא ןַײד ןופ טצהניוש יד
 רָעוו ימ , טכרָאּפ ןַײד ןופ קרָעװ וד ןֶעדיײר
 ןייד ןופ טפַאשנָעסיוו סָאד ןָעּפָעש ןָאק
 טויקסיירג סָאד ןָעגָאז ןָאק רֶעוו יס ,, הרות
 ןערעממל ןָאק רֶעוו ימ . םייקרַאטש ןַײד ןופ
 יֹוזַא יִּכ ,דנַאמשראפ ןייד ןופ גנּורָעטייל םָאד
 ןַײד זיִא יֹזַא סיֹורג ןיִא ןָעמָאנ ןַײד רוז
 ּביול ןַײד יו יֹוזַא דֶחֶלִמְתִּכ , םיורג עוול
 דַײר ענייד ןֶעּכָאה יֹוזַא טִינ ףיס ןַײק טָאהי
 ,גָיּביַא ףיוא םויקא ןֶעּבָאה וז טִינ ףֹוס ןַײק
 .ןיִא יֹוזַא טַײקרָעּפכַא ןַײד וו יֹזַא ּףֶמָלּודְנ*

 6 אה (ט"ע רוותפ)

 ןַײר וו יצא דָחֶניִלֲהֹּכ ,גנַאג ןַײר א

 יֹוזַא דֶתֶוְׁשִיְּכ , גנוניטעטַאב ןַײר זיא יֹוזַא גנַאג

 ןייד א יזַא טַײקגיטרַאּפטכֶער ןַײר וו

 ןַײר וו יֹזַא זָתְריִמְנִּכ ,טַײקמִירַאּברֶעד

 . גנודולק ןַײד זיא יֹזַא טַײקמִירּגרֶעד
 סיֹורג זיא טפַאשרָעה ןַײד ווו יא ףֶתּורְרְׂשִּכ
 יו יוזא חֶתּונְתוְנְעְּכ | טַײקגיטִימֶעד ןַײר ןיא

 .גנודשּפָא ןַײר זיא טַײקגִיטִימֲעד ןַײד

 ןַײר זיא יֹוזַא תֹועיִנְצ ןַײד ווו יֹוזַא ףַמּועיִנְנּ

 יגולייה ןַײד וו יֹוזַא ףפשודקפ , טוקגילַײה
 גוא ּףֶטִׁשְו , גנובייהרָעד ןַײר זוא יֹוזַא טַײק

 ַעלַא רָעּבִיא ןֶעּביֹוהרֲעד זיא ןָעמָאנ ןַײד

 רֶע בא ףֶקֹוּת לֶּכ לע , ּביֹול נוא גנּוׁשטנֶעּב

 רֶעּבִיא לצ , טייהניוש נוא טַײקרַאטש עלא
 ,גנַאָעג ָעלַא רֶעּביא גוא ביל עלא

 גוא ץרַאה ןּופ ןֶעקנַארָעג ָץלַא רֶעֹּבִיא לצ

 יןעינק גוא רובְּב ָעלַא רֶעּבַיא לצ , ןָעדַײר
 לע 1
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 ףהָניִגְנּו ַחּוצִנ לָּכ לע . הָחיִׂשְו רּוּפִס לַּכ לע .הָוְנֲעַו זוע לָּכ לע .הָחיִצְפּו
 2 לַע ,הָעיִרְכּ רוכָּכ כ לֵע ,הָניִחְלּ בבל לכ לַע ,הָלִמּ ןַעַמ יָ לע
 רַמָ לכ לע . הָריִחְו ןמוח לַּכ יַע . הָרֲהטְו םַעַמ לכ לע . הָאְרִיְו "רוי
 ,הָעְרְו בוּבָד לָּב יע ,הָיְדוהְ ללַה ב לע ,הָרֹותְו יגדו לַּכ לַע .הרמז
 יַתְלא : הָריִמֲאַו רֶמֹוא יַּכ לַע ,הָכָרְבּו יומְּב לַּכ לע ,הָוֲאְַו לָרֹוג ָכ לע
 .םילשומ 2 לַע לשומ , םיִכָלְמ לכ לע ְךֶלֶמ . םיִנֹודֲאָה ינודאו םיִחֶאַה
 לַּכ לַע תֶאֵנ . םיִמָר לָּכ לע םֶר ,םיִאָרֹונ לַּכ לַע אָרֹונ , םימיא כ לַע םויָא
 .םיִאָכְנּו םיינע לַע טיִּבַמּו . םיִהֹובְג לכ לַע הֹובָג ,םיִאָׂשָ לַּכ לע אָשְ ,םיִאָנ
 לַע ,םיִאַּכְלַחְו םיִָפְש חור .םיִאָּכְדִ בל תויָתַהְל .םיִאּכַדְ םיִחָׁש תֶאְו

 : םישידקמ תודה שרה יפרש .םיִעיִמְׂשמ ל תורימז "ץראה ת תופנּב

 לכ עיר , םיִנְנַרְמ דחי ד יֵבְכֹוּכ ,םיִכְרבְמ + , ר הֵבָּכְרִמַה ינפוא

 - םֵשִל , םילולה םיחצופ תישאָרְּב א ירוצי לָבְו . םיִליִלַַבְּכ יִלְלַהְמ תומֹוהְּת

 .םיִלָכֲאַמ ריִצ םֶהָל תַתָל , םיִלֲחַיְמּ םיִרְּבַשְמ ְךיֶלֵא םֶלְכְ . םילא לא ףשרק

 כ, םיִאְלַמְתִמּו םיִעֵבְׂש + רוה ויִזָמ םיִנויְלֶעָהְו .םיִלּכְלַּכְִמּו םינוזנ ל ףֶרָי תַחיִתָּפִמּו

 םיִדֲחַיְמַה . 'ץֶרֶאּב דָחֶא יונ לֵאָרְׂשִי + ֶמַעּכ יֵמּו } : םיִאָלְמ ץֶרֶאְו םִיַמָׂש * ףְרֹובְּנ
 ןַחַּת םיִכְרועָה .ףֶתִֶּהְּת םיִרָפַפְמַה .ךָתּוכְלַמ רובָּב םֵׂש םיִכָרָבְמַה . ףֶתּוהָלֶא
 םיכפושה ו ןור םיִכיִרֲאַמַה .ףֶתֹולַעְל רֶמָז םיִמיִעְנַמַה . ףֶמולמל

 ירא

 ט"ע שוריפ
 , טכרָאפ גּוא גנוגיצנַײא ָץלַא רֶעּבַוא יע =

 , גנושטנָעב נוא דור ָעלַא רֶעבַיא יצ
 . רָעטרָעוו נוא גָאז ָץלַא רֶעּבַיא לַצ
 ןֶערָעה ָעלַא רֶעּבִיא טָאנ רֶער עא רֶע יפית
 .םיִכָלֶמ ָעלַא רֶעֹּביא הָלֶמ רָעֹד נּוא

 .לֶעווָעג רֶעּבִיא טגיטלעווענ ָאד רָקַר לץופ
 רֶעּבִיא ןָעְביוהרָער ןיא רֶע אָצְו , עני
 ףיוה ןַיא רֶע םֹובָנ , ַקנעבּיהרער ץ%ש
 טקוק רֶע נּוא טיפסו , עכיוה ָעלַא רֶעּבִיא
 טפלָעה נוא חֶאְו , ָענִיכָארּבּוצ גוא ָעמָירָא וצ
 ּוצ תויממ? ,ָעניסיֹוטשרַאּפ גוא ץטקיבָענ יד

 ,ראפ ייד ןופ ץרַאה סָאד ןֶעּבעל ןָעכַאט
 טרָעּפכַאיג ּוטסיּב םּורָעד לצ ,ָץְנָעסיֹוּמש
 יר םִיַמְׁש ,רֶעטֶעג ָעלַא רָעְּכיא םָאנ ח
 ןָעלִיצרָער לָעמִיה ָץכוֹוה יד נוא לקפה

 ררֶע רער ןיפ ןקָע ןר חופננ ,רֹוכָכ ןפו
 6 א"ע רוגהמ)

 4ר יסיש ., גנַאזעג ריד ּוצ ןָערָעה ןֶעזָאל
 ךָעגְילְפ8ה םיִכָפְלט ָענִירְנֶענערְּב עגילה
 עפָעשַאּב עלַא נוא "כו ,טַײקגַילַײה ןַײד
 רֶעַײז ןֶעְנָעפָע חיִׂשאֵרְּב יִטָי תֶשש ןופ שִינ
 יָעשַאּב ָץלַא נּוא םָלּונְו ,ּביֹול טימ ליֹומ
 גר תהָל ,טָאג ריר ּוצ ןָעּפָאה שִינָעַפ
 +וײּפש ןיסע רֶעַײז  ןָעְּבָעג לז טסלָאז
 רנַאה ןַײר ןופ ִינֲעפָע ןּופ גּוא תמיִתְּפִמּו
 בּונָעג ןָעּבָאה נוא טזַײּפשֶעג לז ןֶערֶעוו
 ;קלָאפ ןַײר נּוא ְמֹצְו ,ׁשִינעּפרֶערַאּב רֶעַײז
 , טפַאשרָעה ןַײר ןֶעַּביֹול טיִריִמְאַמ , לֵאָרְׂשִי
 סיב וד רָאנ ןַיגָאז ַײז ךיד ןֶעגיצנייַא םידָמִיְס

 ,ּביֹול ןַײר ןילטצרער לז םיִרָּפמִמ , טָאג ןייַא
 +ףיר ןֶעטֶעַּב וצ טֶעּבַיג ןָא ןיטכָער םיִכְרֹוע
 יףיר ןיבול ּוצ גנַאזינ סָאד ןיגנִיז םיִמיִעְנַמ
 ציר ןֶעגְילִיוװַאּב ּוצ ןֶערָעגנֲעלרֲער שיפילאט

 םיכפוש |
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 תיִשאָב שָרוק . ףְמיִעְרַמ ןאצו ףנאצ .ּךֶחָלֲחְַו ףמע םִהְו .ףֶתֹוּתַמָל יש
 .ףמְרְטְפִמ לַאָרְׂשִי .ףֶָרְִּׁש לָכָחְו ףְקֶלָה . ףְתָלּומּו ףינינק םָדָק . ףִמאובה
 .ךֶחָרֹותְּב םיִצַפֲחַה . ְףֶתֶדֶּב םיִנֹוהַה ..ףֶתָנּומֲאְּב םיִקָבְרַה . ףֶתֶנָמ רַחְבִמ ןורּושי

 םיִהמְּכַה .ףֶתיֵּב תורְצְַל םיִתָמְכַנַה .ּךֶחדֹוֲעַּב םיִריִמְתַה .ּףֶתֶאְריְּ םיִקְּועָה
 לע םיִלָקְַנַה . ףמְרות לע םיִָרֲהְנַה . ףֶתֶבְרִקְל םיִכֵאְּתַה .ךיֶתֹוזֲח ׂשֶדְקַּ
 םיִלָתְַו םיִעָּבְִנְו םיִחָּכטִנְו םיִקָנֲחְנַה .ףיֶתֹודֲע לע םיְִּרָׂשִנַה .ףֶתָבֲהַא
 הת ,.ףֶתָרּונֲא רוסי ְףֶהֶרֶע םיִאּורְקַה .ְךֶחָׁשּודְק דּוחְי לַע םָיַח םיִרָבְקִנְ
 רולו ַחֹּכ רֶצֲעַי הַמּו : ְֶּלִּב ןיִא יִּכ ךיֶרֵע םֵהְו .ףֶתָלּודְנִּכ לֹודָנ ןיִא לֵא

 .הָׂשְרֶפָל הָפְּב ְףֵחְבַש .הָׂשְרֶדְ ףוע וועָי הֵמּו .הָׁשּואְּב הָּפִטִמ רָצֹונ .הָשֶא
 ותָיְחִמּו . הָׁשקַבּו הנחת ליִפַהְל . הֶׁשיִחְלּו ןוקצ ףימהל .הָׁשרֶאְל ביִנְּב ףמצנ
 הָשּורֲח ַחּול לַע ותאָטַחְו .הָׁשּוטְּו הָמּותְנ ותָביִתְנּו .הָׂשֵקֲעַמ וכרדו .הֵּׁשַק ויָלָע

 ,הָׂשּוטְנ איִגְּב ותָָגּו .הָׁשּולַחַּב תמו ַעֹוגְו .הָשיִחְּב ףֶעְו זָנְו .הֶשָרֹופְמּו הָקּוקֲח

 ּוְִב .הֶשּופְר םיִנְֵׁשַאְב .הָשּופְּכ ְךָשח ןושיִאְּב .הָׁשּומְר ץֵרָא תויִּתְַתְּב
 הָׁשּוּב אָלָמ ולְכְו .הָׁשָּבימ תֶׁשָביְּב . הָשָבָעְו הָמֵמנ .הָׂשִיַוהָׂשִמְּכ .הָׂשּובֲח
 .ףינְפִל יּולָנ לֹּכַה זָאֵמּו : הָׂשיִנְרִּב הָמָהָיְו ַחיִׂשָיְו . הָׁשיִנְו רֶתָע םיִצֲעַי הַמּו

 ּולָנְו ךיֶניֵע תֹוטְטוׁשְמ לב יִּכ .ְךינָּפִמ אֵבָחַהְל ןיִאְו .ךיניֵעְמ רַתָמִהְל ןיִאְו
 ,אּוה ׁשֵבָי שק .אּוה ףָדָנ הָלָע , אּוח םיִלָבֲה לבה .אּוה רָמֹוח ריִצי יִּכ ףֶל
 ומָשָּכ יִּכ .אּוה שּונָא ׁשֹונָא . אוה בֵׂשֲחַנ הָמֵבּו .אּוה הָמָדֲא יִסְרַח תֶא םֶרָח
 םָחּויְמ . אּוה הָמָר הָחּורְס הָׁשּוּב רַׂשַּב , אּוה הָרָמ םַד רָּפִא םָדָא .אּוה ןֵּב
 ער שָרוח .ויָרּעְנִמ עַר ֹוּבִל רֶצֵיְו :אּוה ןוָעְּב לֶלֹוחְמ .אוה אָמָחְּב
 7 ו
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 ןודַײר לָאז רֶע סָאװ וא םיִׂשָיְו , הֶלַּפְת נוא | .ףָיד ןָידיררָעביִא ּוצ דַײר ןֶעסִיגרַאּפ םיִבְֹוׁש
 ןופ נוא וָאמּו ,םרּוטש טיט ןֶעמִיֹרּב גוא ,ּברַא ןַײד גוא קלָאפ ןַײד ןֶענֶעז יז םֶהָו
 ,טַײהנוש ןַײר ןָעוועג זיִא לֵאָרְׂשִי יד לֵאָוְׂשִי
 ור םיִפָמְכִנַה ,הָרֹוּת ןַײד ןִינרָעל אד יד םינוהמ

 ,ווה ןַײר ןופ ףיֹוה םּוצ ןעטסּולג ָאד
 ןופ ןיגָאלשרָער ןָעוויג ןֶענֶעז יז יָת

 תּודע ןִינָעז וז נוא םֵהְו , הֶרֹוּת ןַײד ןָעגָעוז
 ײנַאהרַאפ טָינ טָאג ןַײק רַיד ןָא זיִא סֶע 8
 יפיוא שטנָעמ 8 ןָאק סָאװ נוא הס , ןעד
 ,ריד ןֶעגעק טּפַארק ןָעקרַאטש נוא ןעטלַאה
 לָעווָאמ ןַײז ףיוא זיא דנִיז ןַײז נוא \תאָטמְ
 ןֶעּבָארגִיגסיֹוא ףעִיט הֹקְוקֲח , טצִירקִיגסיֹוא
 ;ינשרָאפ טרֶעװ רֶע נוא וָנְו , דַױשַאב נוא
 וא עֹוגְו ,גידנִילייַא קֶעװַא טהָילּפ גוא ןעש
 ,טַײקּפַאלש טימ טּברַאטש נוא טַײנרַאֿפ רֶש
 טֶעּבִיִג ןֶעקרַאטש רֶע ןָאק סָאװ גוא הפג

 8 6 (8'ע רוותמ)

 ןֶעטשרֶע םָעֹד טסָאה ּוד סָאר לָאמטסנֶעד
 טקָעלּפטנַא ץלַא זיא ןָעפַאשַאּב ןָעשטנָעמ
 רענַײק גוא ןיִאְו ,רָיד רַאפ וצ ךילגיסִיװ נוא
 ענַײר ריד רַאפ ןֶעגרָאּברַאפ טִינ ףיז ןָאק
 גנַידלַא ףיֹוא ןִיּבִיו גּוא ןֶעּבֶעװש ןֶעגיֹוא
 ,טקעלפטנַא ריד זוא סֶע גּוא יּולָנְו ,הָחָנְׁשַה

 יַאשַאּב םַײל ןּופ ןיִא שטנָעמ רֶעד סָאד יל
 .רַאנ רֶעטיֹול זיִא רֶע לפס , ןֶערָאװינ ןעפ
 טציהרֶעד זוא רֶע םֶמּויְמ , טשִינ נּוא טַײה
 ' ןַײז ןופ ןֶעקנַארִיג יד גוא רַצַנ , רנִיז טִימ
 רָע שביח ,דנָעגוי ןַײז ןופ טכעלש זיִא ץרַאה
 ףָע ׁשיִאְבַמ ,גנונואוו ןַײז ןיִא סטכָעלש טכַארט
 פער טומ גוט סָאד ןעקניטשרַאפ טכַאמ
 א סָאד ,גַײט רֶעיֹז ןַײז ןופ טײקגינײרמוא

 רעד
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 .ויָרָדַח יִתְּתַפְמְּב בּוכְזִּכ .ויָרָּתְמִּב שָחְנְב ןֵנֵכְמ . ויָרְמְסִמְּב ול ברא . ויָרּוגְמִּב
 .וירכוע ול הָוהְו . ויָרּוׁשֲא תוטל ןתיִמְמ .ויָרֹאְׂש תַמֲהַזְּב הָסיִעֲה ׁשיִאְבַמ
 ןל הָרֹוצ , ויָרצַמ יכְּב ול רַצָמ ,ויָרְרֹוצ לָכְל 'שאר אּוהְו . יָרָצִּ די בּוׂשֲח
 .ויָרּוהְרִה עורְּ ואיִמֲחַמ ,ויִרָבְדְּב וביצעמ . ויִרָביֵא לַּכ וינר ; ויָרָבֲע לבב
 ,וויָרוצְמַּ ויָלֲע רֶצְו . יִרֹומֲחַמַּב ותוחרל לָּכְנְתַמ , וירומכַמְּב ןקיִּמַהְל 'שקנחַמ
 תֹובָׁשַחַמ בשוח . ,יִלָע ׁשֵרֵחְתֶמ םויו םוי לָכְבּ . ויִרְצַמ ול רֶזֹוע הָּתַא ילול
 ומיִׁשֲאַתְל ,ויִלֹוקֶע ' תוחְראְּב ושקעל ,ריִלָע ּפַנתִהְלּ לֵלונְַהְל ,ןיִלָע
 . ויָלֲא םויָׂשְל שךור ּנְניאְ .ויָלערַּ ֶסֶמְנ ּניִלֲעַהְל .ויָלּועְנ תַמְׁשַאְּ
 , ויָלולְסַמ תש םישקומ ,ויָלָנֲעַמ דָיִל ׂשָרוּפ תֶׁשֶר . יִלגַרְל ןמוט םיִחַפ
 ומָלֹוה םַנַּפ םָלֹוהְכּו . ויָלֹוׁשְכִמ "תוּבְרַהְל בל גומל . יָליְִִּׂ תתש הָרֹוּכ
 ויָמְרַחְמָׁש "תבל יִא .ויִלָׁשְמ ילשומ ּורָמִאי ןּכ לע ;ויִליִשְְ תופליִבּ
 אב רָדוש יִּכ , ויָלָלֲעַמְּב ה הבז הַמּו . ויָלָעְפָמְּ קָרְצָי הַמּו . ויִלָשִמ ויָביִרֲחַמּו
 : הָלָעְתּו הָאּופְר ָּתְמִדְקִה ב5 .ויָלֲֹּחַּת בֹורְּב ֹומֲתֹולְל ורְרָשְל ,ויִלּובְנַּ
 ְּתְהַנַהְו הֶלּתּוח אלל לתו ירצ ּתְנַבהְ ,הָּלֲחַנְו הָאָלֲהַנְל הָּבּורָא תיִלֲעַהְו
 ףיֶרָעְׁש אֹבָל ,הָליִחְמִלְו הָחיִלְסִל הֶז םוי ּתְעַבקְ ,הָלֲחַמ תֹוטְרַהְל רוזָמ
 , הָלָּפְבַמ יצּובְר וב רָכִָהְל -,הָליִמְּ ְךיֶנָּפ םרקל . הָלְהַתְב הָרותְּב
 ןוא יַּב איִנָהְל .הָלִפִתְו ץמש לָב ריִבֲעַהְל .הָלָפִת עומשל ןֹוצָר תֵעַּב

 א
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 זיוה םָעד ּוצ וו יוא , טגָאווג לָשָּמ א םָעֹד ּבַײל םָאד ןָעגורנז טכַאמ ערה רֶעַי רָעַר
 םיִא טצַײר רֶע ֹותיִפְּפ , ןָעשטנָעמ םָעד ןופ
 ןָעטְכָער םָעֹד ןופ טורט :נַײז ןֶעגַײנ ּוצ ןָא
 , רֶעּבִירטַאּב ָענַײז ןופ זיא רֶע גוא גָעו
 טימ גָירָעיורט םהיַא טכַאמ רֶע ֹוביִצעמ
 ןֶעגירגיז םִיַא טכַאמ רֶע ואיטממ , רַײר ץנַײז
 רֶע שפגתס , ןִיקנַארִיג ָעטכָעלש ענויז םומ
 ןעלַאפ ןָעכַאמ ּוצ ןולביורמש םֶהיִא טכַאמ
 םָער טסלָאז ּוד ןָעוו ילול ,ץֶענ ןַײז ןיא
 עֶרֶה רֶצֵי םָער ןּופ ןֶעפלָעה טָינ שטנָעמ
 :ַאּב טִינ םהיִא ןֶעגֶעַק שטנָעמ רָעֹר טלָאװ
 טֶעַײנַאּב גָאט ייפ גָאט נוא לָּכִנּו , ןינַאמש
 .רַאפ וצ ישקעל , שטנָעמ םָעֹד ףיֹוא ךִיז רֶע
 ּוצ ֹוטיִׁשֲאַהָל ,גָעוו ןעמירק ןַײז םיִא ןֶעמִירק
 ןַײז ןופ רלוש טִימ םהיִא ןָעכַאמ גירלוש

 רָענייַא יוו יֹוזַא נוא םָלֹוחְכּו , טויקגיררָעוומוא -
 ,רָעטַאה ַא טימ םִיּפָע טגָאלשּוצ גוא טּפַאלק
 וצ נוא שטנָעמ םָעד רֶע טנָאלש ֹוזַא ֹומָלֹוה
 טימ נוא רֶעמַאה ןַײז טיט םהיִא טּפַאלק
 ףא וא ןָעּבָאה םָעד רֶעֹּיִא קָעה ץנַײ

 8 / (םיצ וגתמו

 .רַאפ ָע לז גוא רָערהְיפ וצ ָענַײז סָאד
 = טרָעּבלֶעו זיוה םָעד םיֹוא ןָענָעו רֶעטסִיװ
 טכַאמ רֶע סָאװ שטנָעמ םָעַר וצ זיִא וו
 יוו הפו ,"ניז ָענַײז טימ ןָערָילרַאפ ןַײלַא יז
 .קרָעװ ָע ַײז טימ ןָעּבַײלּב טכָעריג רָע לָאז
 רֶצֵי רֶעד ןיִא סָאד רֶעּביֹור רֶעֹד ןָעוו יל
 םֹורָעד ו ,ןִיצָענֶערג ָענַײז ןיִא טמּוק עֶרֶה

 נוא םידעק ,גנּולַײה ַא טרֶעדֶעפִיג טָאג ּוטסָאה =
 סָאװ יד וצ גנולַײה ַא טכַארּבִיגּפיֹוא טסָאה
 ור גוא ָּתְחַנִהָו , טקנֶערקִיג נוא רעיפ ןֶענָעז
 ּוצ תֹומָרכְל , גנולַײה ַא ןֶע גיֹוצְיגסיֹוא טסָאה
 טסָאה ור ְףֶנֹּנִהְו ,קנָערק יד ןָערָעטסַאלּפ
 נּוא הָחיִלְס ּוצ גָאט ןֶעגיזָאד םָעֹד טצָעזִיג
 ןָערָעיֹוט ָענַײר ןיִא ןָעמּוק ּוצ כָל ,הָליִחְמ
 טימ נּוא גנּונֲעקַאּב טימ ןָעלהַיש יד ןופ
 גָאט םָעֹד ןיִא ןִיקנָערִיג וצ רו , פול
 ןֶעגיל ַײז סָאװ תֹוּבֶא ויד ןופ תּוכְז םָעד
 טַײצ רֶעֹר ןיִא העָּג , הָלֵּפְכַמַה תרָצִט ןיא
 סָאר טָאג ראפ זיִא ןָעליװ רָעטִיגַא סָאװו

 רע
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 םיִרָהְל .הָלְמֶח תֹוּבְרַהְלּו םַעַּב רֵפָהְל הָלִהְתּו הָקָדְצ ַחיִמְצִהְל . הָלֲהָתְו
 הָרֲחַט םיִבָבֹוׁשְל תַתָל , הָליִסְמ רשילו ְךֶרֶד 'תֹונַפְל ,הֵלֵקְּת ריִמָהְלּו לוׁשְכָמ
 ןודז תאָׂשָל .הָלּוצְמו יִקְמְִּ ןוָע ףילשהל < הָלָצַהְו חַוָר ריִמֲעַהְל , הָּליִבְמּו
 לַּכִמ ובו ,תיִלָע ותוא םיִמָי לָּכ לַעְו .ָּתְׁשִרָק הֶז םוי םיִמָי לַּכִמּו : הָליֵעְמּו
 יד םֶדֹואְו ָּתְעְַי ותֹוּכ עַד רֹודְלּו ,ָּתְרַחֲא ףֶל ותוא ּורְצויִמְּ .ָּתרַחְּ םו*
 לַעְו ָּתְרַׂשָּ ךֶרָבְדַּכ יִּתְחַלָסְו . חת ויעל תּגרַח בָּתְבַמּו . ּתְרּי וב בָהָז
 קֹוחְרִכְו . ָּתְרַּבְנִה ומ ףרסמ םִיַמָׁש ּהובְגְְ .ָּתְמַחְר ךיֶנָּב לע .ָּתְמַחָנ הָעָרָה
 ןֵּב תֶא בָאכּו ָּתְרַבָ םֶרק יִרְרה תּוכזו ָּתְקַחְרִה םעְׂשִּפ בֶרֲעַמַמ חֶרְזִמ
 לֵפְׁשִמּ ,ָּתְמַמֹור דובָכְּנ םָנְרקְו .ָתאֵׂשַנ םשאר םוא ַּכ לַעְו .ָתיִצָר םָתֹוא
 : תיִאְרַה ₪7 םָתַּבְִו ,ָתיִׂשָע םַמָע הָבֹוטְל תואו , .ָּתְלְלַתַתְו ומָּתְַּבְנִה
 .ָּתְִמָח םֶהיָניִּב תונֲחַלְו ּתְכַאָּת םֶכֹותְּ ןוּׁשִלְו . תיִלָ ילֹּכ ןיִעְל םֶתָבַהַאָו
 ַּתְמַצְמִצ + ְךֶדֹובַּכ םיִבּורַּכ ןיבּו תיאר ומל ןיִעְּב ןיעו . ָתיִוא םֶדֲעַוְּ תֶבָׂשֶלְ
 זָאָמּ ,ָּתְרִקַּפ םויַה ותוסבל תַרוטקַה ןנעו ,ָּתְעַצִה תֶרַֹּּכ לַע הרי ן ןנער
 תְַתַכְ ,ָתיִוצ ףֶתֶדְּב ויָתֹוָצַמּו ..ָּתְדַמְי ותוא הָרָּפְַלּו ָּתְַׂש ותוא הָחיִלְסְל
 ,ָּתְבַצַק יָתֹונְּבְרִקְ ָתֶׂשַלַ וישנו ,ָּתְׁשַרַּפ ויָתורָהְזַאְו ,ָּתְׂשִלְׁשְו ָתיִנשְו
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 יֹזַא בוא בָאְכּו , טכַאדָעג וטסַאה תֹובָא ףרַאֿפ וצ רפה? ,טָעּבָעג יד ּוצ טרָעה לֵע
 :רָעד ןֶערהָעמ ּוצ גּוא טַײקזַײּב ןָערָעמש
 גָעוו םָעַר ןָעמיורּוצסיוא תונפ?? , טַײקמִירַאּב
 ּוצ תַתָל ,געטש םֶעד ןָענִיטרַאפטכָער ּוצ נוא
 ?גינויר טימ הֶבּוׁשְּת ןוהט סָאװ יד ןֶעּבֶעג
 ןעפרַאווענַײרַא םיִלָׁשֹמָל , הָליִבְמ גוא טַײק
 . םִי םָעֹד ןופ שוינָעפיט יד ןיִא דניז יד
 דניז עגוליווטומ יד ןַיגָארטרַאפ ּוצ תאשר
 ּוטסָאה גָאט םָעד נוא לעמו , גנושלָעפ נוא

 נוא ֹובּו ,געט ָעלַא ןופ רָעמ טגולהי |
 ָעלַא ןופ רֶעמ ןעּבילקינסיוא םהיִא טסָאה
 שינָעפְעשַאב ןַײז ןופ גוא  ֹורְנּויְפּו , גָעט
 נוא רֹודְלּו ,טניצנייִאְעג ריד ּוצ םהיא ּוטסָאה
 ןֶעוַיג ןֶענֶעז יז סָאװ רֶּבְדִמַה רוד םֶעד ּוצ
 ףופִב םיי ןופ ַחֹּכ םָעֹד ּוטסָאה רוד גולק ₪
 ףניז .יטיור יד נוא םָדֹואְ , ןֶעסִיװ טזָאלָענ
 טכַאמָעג ןָעּבָאה וז סָאד לֶגֵע םֶעֹד ןופ
 ,ןֶעּבעגרַאפ רּוּפִּכ םֹוי םּוא ּוטסָאה ךלָאג ןופ
 לז טסָאה וד סָאװ זַײּב םָעֹד ףיֹוא נוא לז
 גּוא לַעְו ,טקנֶעדַאּב ףיד ּוטסָאה ןּוהט טלָאוװינ
 .רָער ךַיד ּוטסָאה רָעדניק ונמד רֶעּביִא
 יד ןופ תוכ| םָעְד גוא הונט .טמָירַאּפ

 6 א (8"ע רוותמ)

 ,טנילַיוװַאּב ַײז וטסָאה ןּוז ןַײז רֶעטָאפ ַא יוו
 דֹובָּכ טימ ּוטסָאה ןַירָאה רֶעַֹוְז נוא םֶנְרקְ
 טפָאשביל רֶעַז וא םֶתֶכֲהַאְו , ןֶעּביֹוהרֶעד
 ,טקעלּפנַא ץלַא ןופ ןֶעגיֹוא יד רַאפ ּוטסָאה
 ןעהור ֹוצ טסילנָעג טסָאה וד נוא ןֹּנְׁשִלְו
 ןַײש רָערָאלק א טִימ ומ , יז ןֶעשִיווצ
 נוא ןיִּב ,ןֶעוִווֶעּב ַײז וצ ףיד ּוטסָאה
 הָניִכְׁש ןַײר וטסָאה םיִכּורְּכ יד ןֶעׂשִיווצ
 יד ןופ ףייר םָעד גּוא ואו , ןֶעוויג םִצָמצִמ
 םָעד ןופ תֶרֹוּפַּכ םָעד ןיקָעדַאְּב וצ תֶרֹוטְק
 . ןיסונהיג ּוד טסָאה גָאט םָעֹד ןיִא ןֵּכְׁשִמ
 זנוא וטכָאה ןָא טלָאמַאד ןופ נוא וָאִמּו
 וצ הֶרְּפִּכְלּו ,הָהיִלְסִל גָאט םָעד ןִיּכַעגְיִג
 . טסעפ:רנּורנֲעג םחיא ּוד טסָאה הרב 8
 ןַײד ןיא ּוטסָאה תֹוְצִמ ונַײז .נוא ויָתצְמּ
 רּופָּכ םֹוי ןופ הָוְצִמ יד ןֶעד ,ןּוהטֶעג הָרֹוּת
 :ַעגנָא הָרֹוּת רֶעד נּוא להָאמ יירד םפמש
 ּוטסָאה ףָארטש ענייז נּוא ייָמורְחְוַאְו , ןֶעּבירש
 ןעטלַאה טָינ טָעוו סָאװ רָעֹד טקָעלּפטנַא
 רע זיִא טווטש הָרֹוּת רָעֹד ןיִא וו רּוּפִּכ םֹוי
 תֹונָּבְרִה ינַײז נוא ויָתֹונְּבְרְהַו , תַרְּכ ביִיָח

 וטסָאה =
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 . ָתַפַרְעֶה ויָתֹורְמִּת ַחּוקָרְו .ָּתְרַפָס ויָתֹויָזִה יוצרו . ָתְרַרָס ויָתֹודֹוכֲע ְךֶרֵעְו
 .ָּתְבַשַח ויָתֹוציִחְר שּודקו . תיִנֵמ ויָתֹוליִכְט רַהֹוטְו . תְפסוה ויָתֹוכְרֲעַמ רֶרֵסְו

 ָּתְמַׁשִר דֶקְָּנ ריּונֶעְו ,ַּתמַבָמ ודו ויָתֹודּוסְו , מִי לָכָשּב ויָתורַּכזאְו |
 יונשו . תְרַאַּב ויָתֹוצְלְחַמ לו | תיִרֹוה וידָרְׂש ייוזַפּ ,ָתיִוִח ויָתויָמַע ְבּולְו
 לֵכְו ,ָּתְעַרֹוה ויָתורות לכו | ּתְרַפַמ םָתֹוא .ףיָשֹודְקִלְו ָּתְרַמְל יָתֹופְלְחַמ
 ויתור לכו ּתְקִקָח יָתֹוקֹו לָכְו ְָּצִָח ויָמָּפְׁשִמ לֶָכְו . ּתְרְקַח ויָתֹותָד

 חק 'חקּפ | תיִוְתה .ותוא ,םיובשל .רֹורָד . . ָתיִוש ותוא .םיִצּוצְרִל שפה
 יִתְבושל ּותַּבַׁש תַּבַׁש .ָּתְמַקָח הָיְריִׂשֲעַל רוׂשֲע םוי ; ָּתְנַּכִּת ותוא םיִרּוסֲאַל
 ,תֹונֹודְז תֹוחְמִל .תֹוּנוֲע רֵּפַבְל : התת רָפֹוכ ינָתונ רּופְּכ םוי , הָּתַש גָנֹוע
 ַחְצְחְצְל ,םיִמָד תיִדֲהְל = רהמל , םיִאָמֲח םֶתָהְל .םיִעָשַפ < הָּלבְל
 . םיִמָדֹוא רָמָצּב רחל , יִנָׁש 'גלָשּב יִּבְלַהְל ,םיִאֹוצ ץיִחְרַתְל , םיִמָתַּכ
 .םיִמָאְתִנ ֶּתְַל .םיִמָׂשֲא רובל םיִמָׂשֲא תֹוּכַזְל . םיִבָח תוקנל . םיִבֹוח קֵרְמִל
 , םיִדֲעֹונ היֶנְָל ןיְִבּו ,םיִדָנֲאְנ רחי הֶז םויּב ל ךמעו : ;םיִמיִמְּת תַרֲע לֶכָל ַחֹולְסֶל

 הָמיִאְבּו ,םיִדְבוע ףתוא הֶאְרָיְבּו . םיִדֲעַוְתַמּו םיִרְצֲעְנְו . םיִדֲעַוְמ םָּתִא + ףְתָניִבְשּ
 םיִוֲחַּתְשִמּו . םיִדָוְתִמ םֶהיֵעְׁשַּו < םיִרְלַסְמ הָליִחְבּו .םיִרֲעֹור .הָליִגְּו ,םיִדְמוע
 .םיִדָקֹוׁש ףיֶתֹותְלַרְו . םיִדֹוק ל הָצְרַאְו , םיִדָנֹוְו םיִכְרּובּו םיִעָרֹוכְו . םיִדֹומּו
 . םיִדֲחַמְמ ףְתֶנּומֶאְו . םיִדיִעְמ ְתָשּודְקּו < םיִרֲחַיְמ ךֶרּוחְיְו . םיִדָחֲאְנ דָחֶאְכּו
 , םיִדָמֲעַמְּב עוָש םיִכָרֹועְו . םירחכמ אל ְהְּתַמֲאַו ךְרֶסֵחְו . םירינמ ףתקצו

 ט"ע שוריפ
 ענַײז נּוא ויָתֹורֹותְו , טצעזיגסיוא וטסָאה
 ןֵהֹּכ רֶעד סָאװ גנּונֶעקַאּב ינַײז גּוא תורות

 וד טסָאה דנו :נַײז ןָעווָיג הָדְוְתִמ טָאה
 ּוטסָאה גנּוטסַאפ ןַײז נוא וָנּוניִעְו , טלויציג
 וצ ּףישידקל| ,ןֶעּבִירשִיגנָא הָרֹוּת רעד ןִיא

 :רֶעּבִיא הָדֹובֲע יד ּוטסָאה םיִנֲהּכ עגילה יד
 ּוטסָאה גּונרָעל ינַײז ָעלַא לֶבְו , טרָעּפטנֶעַיג
 ןֶעכַאז ינַײז ָעלַא גוא לגו , ןֶעסִיװ טזָאליג
 ןילַײט ינויז נּוא ֹולְכָחְו , טניכויציגנַא ּוטסָאה
 ,טכַאמִינ םיז גָאט ָעלַא ןופ ןוימ וטסָאה
 ןָעמ םָאװ טכֶענק יד ּוצ גנואוירפ ׁשֶפֹוח
 וז ןֶענֶעו , רֶעיֹוא סָאד טרָעֹוּבִיג וז טָאה
 ,לֵבֹי ןופ רּוּפִּכ םֹוי ןָא ןֶערָאװינ ַײרּפ
 ןֹותָּבַׁש תֶּבֹׁש טסיוה אד רער רּופָּכ םֹוי תֶּבַע

 סָאװ ןָעדּוי יד ּוצ ןָעּבָעג ןּוהטָעג וטסָאה <

 רּופְּכ םֹוי םָעד םֹוי ,תֶּבַׁש םוא ןעהור א

 וז סָאװ ןָעדּיי יד ּוצ ןֶעּכֶעגינ ּוטסָאה
 8 (%"ע רווחמ)

 .דנִיז יד ןֶעּבֶע גרַאפ ּוצ רפב?ל , הָקָרְצ ןֶעֹּבֶעג
 ןינָעז סָאד טּולּב סָאד ןיקנעוושוצ פָא םידָחֶל
 + טולּב וו םיור ןִינָעז יוז סָאװ דנה יד
 דניז יד לנש וו ןיכַאמּוצ םַײװ ןיִּבְלִהְ
 + דַײז םִידָעּפ ָעטיֹור יוו טיֹור ןִינָעז סָאװ
 ןינָעז יז סָאװ ןעדוי יד ּוצ ןִיּכֶעגרַאפ רֵּתִ
 שרַאפ ּוצ םֹולְמִל , טסניד ס'טָאג ןיא ץנַאג
 ץמּורפ יד ןּופ הָרָע רֶעצנַאג רֶעד ּוצ ןִיּכֶעג
 ץינָעז ןָערוי קלָאפ ןייד נּוא ּףֶמְֵו , ןֶערּוי
 בּואםיִרְצעֶגְו ,טּפונקִיג םִינַײא ןיא גָאט םעד ןיא
 ןיא טלּומַאזָיגנַײא נּוא ןָעטלַאהיגפיוא ןִינָעז
 א בוא הֶאְרִיְבּו , טקּביג טימ ןָעלהוש יד
 טימ נּוא הָליִגְגּו , טכרָאפ טימ ךיד ןָעניד
 בוא דַמֲאְכּו ,טעפינ רֶע ַײז ןיא ַײז ןירעטיצ רַײרפ
 < טגָיצנייִאינ אצז ןִינָעז רֶענייֵא יװ יא
 4 טַײקגיצנייַא ןַײד ןַעגיצנייַא | נוא ףֶרּוחיְו
 יגילטה ןייד ףייא תּודָע ןָיְגָטז נוא ףְהֶׁשּודְמּ

 טק



 זו ול רופכ םויל תירחש

 . םיִרְּתַעְמ ׁשָמָאֵמ ׁשֵמָח תועיִגָפּו .םירימתמ ְףֵחְכְׂש הָעיִקְׁש רע הָחיִרְזְמּו
 םֶלָכְו , םיִרֹואְמּו זוע לָכְּב , םיִדֹוהְמ ףֶמָׂשְלֹו , םיִרּוּתִעְּב ׁשֵמָח תורובע לט

 םיִּברַמּו . םיִנְקִּ םיִרּוחַּב < םיִנֵּטְקּו םיִלֹודְג . םיִנָבּו תֹובָא רַחָי , .םיִנְַתִמּו םיִמָצ
 ְףינָפְל . םיִנְנַחְתַמּו םיִנְנַרְמּו םיִנְר םיִכְרֹועְו . םיָנּונְתַּת םיִרְּבַרְמּו ,םיִנּונְת
 תֹועְׁשִל , םיִנְנַַּכ ומיָעָשּפ תֹוחְמִלְו , םיִנוַע .דֵבֹוּכִמ םָתֹורְפִל ,םיָנֹודֲאָה יֵגֹודֲא
 ףֶלֶצְבּו . םיִנֹויְבֶאְו םילד םֶה יִּכ ,םיִנֲעְמ חיש םֶהֵמ ןיִזָאהְל . םיִנעְמִמ םַעוש

 יניעבג . םיִנָעָשְנ ךְבּו ,םיִנָּפְצִנ ףֶרְתָסְבּו ,םיִנָנונְתִמ ףְתָרְבֶאְכּו ,םיִָנלְתַמ
 תֹוּבְרַתְל ,םיָנּופ ד ףל הָּתְרִבְ רי לא התפש ִניֵעְבּ ,םיִנֹודֲא דַי לֶא םיִרָבֵע
 יִשֲעַּב קתשל .םיִנֹודְז לֹוצַּב ליִלְצַתְל . םיִנֹויפַר ןַחֵצִמ םמְּבַבְל ,םיִנויְדַּמ כָל
 ריב. םיִנְדנְל ברח ביִׁשָחְל . םיִנֹוריִכְו םיִצח ישמול , םיִנָשָלִמ םֶלַאְל . םיִניִד
 תַחיִלְמ רֶרֵמְו .םיִניירְמ םֶהָמִע םיִרוגטק םיִסַחַהְלּ ,םיִנויְבִו רָשֹוי יִציִלָמ
 ָּתְמַלא רֶׁשֲא ,םיִנָפֹוא תודָמ הֶרָשְע שלש תיִרְבּו ,םיִנְוַכְמ יוצר יִרְבָדְו . םיִניִכְמ
 .םיִנָפ לֶא םיִנָּפ ריִצ םִע ףרָּבַרְּב . םיִנָּפ לַע ףְרוכָּכ רובעּב ,םיִנֹויְזֶחְּב מאל
 4 םיִנֵתְמ ףיֶתֹוקְדִצְ ,םיִנְנַׁשְמ יּודְו ךֶרְֶו . ,םיָנָפֶאָנְו יל םָּב םויַח יֵכְו
 < םיִנָתַּפ ׁשאֹרֵמ םָצְלַחְל . .םיִנּוּתִח שורק םֹויְו . םיִנָתיִא .תֶׁשֹלֶׁש "מל רול
 ,םיָנואְש רֹוּכִמ םָתֹולֲעַהְל . םיִנֵּת יּוּכְרְמ םֶתֹולְרִל ,םיִנַעְמ ְךֵרֶּפִמ םֶריִרְדַהְל
 . םיִנוי יִאְנִ םליִצַהְל , םיִגַנֲאַׂש געלַמ םָתֹוצַפָל ,םיִנְמׂש תורסומ םֶחָמ קֵּתַנְל
 | .םיִנויָמְרּ תֶבּפַהְתִמ טֶהָלִמ ,םיָנֹואְרִד תֶפֹוּתִמ םָּמְלַמְל . םיִנֹויַּכ םָתּובְׁש ביִׁשָהְּל
 .םיִנֵׁשֹוש לע ריִׂשְּב ְךֶחֶצִנְל . םיִנָׁשֲע םיִדּואְו שא תַרּודְמ . םי ְשֶעו בָהָל יפשר

 | ט"ע שוריפ
 ּזצ ליִלְצִל , גנוזטלרעד ןַערהָעמ וז טסלָאז ןָעטכָענ ןופ טֶעּבִיג ףניפ נוא תֹועיִנְפּו , טווק
 םַי םָער ןופ שָינעפיט ןִיא ןעקנַיז ןֶעכַאמ = ,יִרְרַנ לָּכ ןֶעמ טנַײמ סָאד ,ןָא וז ןֶעטַײרּב
 ןֶעגַײװש לימש ןֶעכַאמ ּוצ קפש? ,דניז יד | ד לּומ ;הָליִעְנ ,הָחְנִמ ,ףסומ ,תיִרֲחַׁש נּוא
 רד ןָערָעקּוצמּוא ביִׁשְהְל ,םיִגיִרְטקְמ יד תֹונָּברֲה ףניפ יד ןֶעגֶעק ןִינָעז טֶעּביג ףניפ
 ןָעווָיג בירקמ טָאה לֹודְג ןֵהֹּכ רָעד סָאװ
 נוא ןֶעטסַאּפ עלַא םָלְנְו ,רּוּפִּכ םֹוי םּוא
 רעדניק יד טימ רֶעטֶעּפ יד דסי , ףיז ןֶעגְינַײּפ
 ,ענולק גוא יסיורג םיִלֹודְנ , םִינוא ןיא

 ןערהָעמ ַײז נּוא םיִּנְוסּו , עטלַא נוא עננוי
 ןעטעּב גוא ןָעגנַיז נוא םיִגָנַרְּו ,טָעּבִיג
 ,ןֶערֶעה ָעלַא רֶעּבִיא רָעה רֶעד טָאג רָיד רַאּפ
 , רניז ןֶערהָעווש ןּופ ןֶעזיולסיֹוא וז םֶתֹודְּפִל
 יד וו יֹוזַא דניז ָירֶעַײז ןיקעמוצ פָא תֹוחְמִלְ
 ײרשִיג רֶעַײז ןֶעמֶענרַאפ ּוצ תֹועְׁשִל , ןֶעקלָאװ
 יד יװ יֹוזַא נוא יִגיֵעְכּו , לָעמִיה םָעד ןופ
 ץטנירַאה רִיא ּוצ ןֶעפָאה טסניד ₪ ןופ ןֶעגיֹוא
 ור היגס? ,ריד ּוצ ף ַײז ןֶערָעק יא

 / 5 (ט"ע רוזחפ)

 .רעש רֶעד ןַיא ןְטָׁש םָעֹד ןּופ ררָעווש
 םיִציִלְמ עטוג יד קרַאטש ןָעכַאמ ּוצ ריִּבְנְִל
 קרָעװ ָעטּוג ָעֹרָעזנּוא ןֶענַאמרָעד יוז סָאװ
 םֹוי גָאט ןיצנאג םָעד ןוא לֶכְו , רָיִד רַאפ
 ּהָרָשָע שלָש יד טפיוא וז ןַינַאמרָעד רּופָּכ
 יודיוו ןּופ גנּוטכֶערנָא ןַיא ְּךֶרְֶו , תודמ
 ןַײר ןילויצרָעד ַײז בוא ףיסיקרצו , ַײז ןידַײר
 שעג יוז וצ טסלָאז ּוד רי? , טִיקגיטכֶערִיג
 ּותֹוּבֶא יקרַאטש יד ןּופ תּוכז םָעֹד ןִיִקנֶער
 ןופ גָאט םָעד ןִיקנָערִיג יוז טסלָאז גּוא םֹויְו
 ןופ לז ןימרעשאב ּוצ םַמְלטְל , הָרֹוּת ןֵתִמ
 בוא רֶעַײּפ קרַאטש תַנּודְמ ,םֶנֵהיֵג םָעֹד
 טָאג וטסלָאז םָעֹד ןופ ןידנַארּב ָעגְידנָעכיֹור

 זנוא
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 59 ּשיִדָבֲעַל רֶׁשֲא .םיִנָּב קיִדְצַת יִּכ םָרּושְּב .םיִנֹויְלָע אָבָצ ׁשְרֹוק יָתֹוִּרְע -

 ּועיִמְׁשִי < םיגומה םיָנֹומֲה םיִּתְכ יִּתְכִו ,םיָנֹוהְמִתְּב הל הֶז דמי ; םיִנֹקָנ
 לַע רֵבועְו , םיָנּומֲא עַרָז ןוע אָשונ .ףומְּ לֵא ימ ,םיִנּונׁש שָרֶאְּ ּורְמאיָו
 ויָחֹלֶא יש יוגה יִרָשָאְ , םיִנֹוע ול הָכֵּכָׂש םָעָה יִרָשֶא + םיִנָמֲעַנ יֵעְטִנ עַׁשָּפ
 םיִקָרְּב ,ףוריִרַאי םיִלֶא זָאְו + םיִנֹוּתְחַּת ל ךּוציִרֲעיו . ,םיִנֹויְלִע ףושידקיו , םיִנְנור
 וו םיִקיִתָו ,ףּורְרַהְי הָלּומ גה .ףושררי םיִקָלֹוד .ףּולְרגי םיִדּורְג . ףּוכְרָבְי
 םיִריִּכַּכ , הּורֲחי םיִרקִי ,ךּומיִעׁטי םיִרֹוהְט .ףּונְסַהְי םיִלָיֲח . ּוריִכְזי םיִּכַז
 םיִּפרָׂש .ףּוחְצַנְי םיננ ,ףּוכיִלְמִי םיִכֲאְלַמ ,ףּובְּבְַ םיִמֲהֹול . ףּוריִּתְכַי
 ;ףּוׁשיִרְקִי םילק .ךּולָצְלַצי תֹואָבְצ , ףּורֲאַפי םיִאְלִּפ .ְךּולֲעַי ןיִריִע . ףּודְלַסַי
 הָׂשְרִק .ּוריִמתִ םיִׁשיִׁשְרַּת של םיִנֲאָנְׁ .ףּומְמֹורְי תֹובְבר ןו=

 : תֶׁשְלֶׁשִמ

 שורק שורק :רַמָאְו הֶז לֶא הִז אָרָקְו ּדָאיִבְנ די לַע בּותָּכַּכ
 ודֹובְּכ חק ,ֹודֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ אלמ תֹואָבְצ יי שורק

 םָתָמּועְל ֹודֹובְּכ םוקמ הָיַא . הֶזְל הֶז םיִלֲאֹוש ויָתְרָׂשְמ םִלֹוע אֵלָמ
 ;ּורְמֹאֹי ְךּורָּב

 ארי סט בּורְכִּב םֶרָמ .ַחּור תֶא ןֵּכִּת תֹוצֲע בֹורְּב , לא
 יד

 ט"ע שוריפ
 רִימ ןִילָעוװ ףיֹורָעד טנג? , ןַימרָעשַאּב זנוא-
 ְךֶלֶָמַה דוד יו יֹוזַא גנַאזיג טימ ןֶעּביֹול ףיד

 סָאװ רֶמֶז יֵלּכ םָעֹד ףיֹוא טּביֹולְיִג יד טָאה
 דניזיֹומ לופ ניא יֵתֹוּבוְו ,"םינשיש, טסויה
 ןילָעו ַײז זַא ,םיִכָאָלַמ יטשרֶעּבַײא יגילווה
 יד ןִיכַאמ טכֶערָיג טסָעוו ּוד סָאד ןהָעז
 רַאפ טפוקיג ריד ּוצ ןִינעז ַײז סָאװ רָעדנָיק
 ןירעדנואווראפ ףִיז ןִיִלָעוו ּוהְמִתְי , טכענק:
 סיֹורג ַא טַימ ןָירָעדנַא םָעד ןִיגָעק רֶענוא:
 ליפ ןופ תֹוּתִּכ יד גוא יִּתִנְו , גנּורָידנָיוורַאפ:
 ןִילָעוו גּוא ןִירֶעה ןיכַאמ ןִילָעוו ַײז םיִכְאְלִמ
 רָעוו יִמ ,ןַידַײר נוא גגולייצרָעד טימ ןַיגָאז

 יד טגָארטרַאפ ָאד רֶעד טָאג ּוד וו יֹוזַא זיא =
 יגיטּפַאהרָאװ יד ןופ רָעדניק יד ןּופ דני
 ליֹואוו ןירעפטנָע ןלַעוו ַײז ירשא , תֹובָא
 וא ,יֹוזַא ןִינֲעז לז סָאד קלָאפ םָעד ּוצי
 טָאג ןַײז זיא טָאג סָאד קלָאּפ םָעֹר ליואזמ

 0 א (ט"ע רוזחמ)

 עטשרִיּבַײא יד ּזישיִרְקִיְו , ןִיגָאז לז ןילָעוו
 יד הֶלּומֲה ,ןיגולוה ףיד ןַילָעװ םיִכָאְלַמ

 ,ןינושַאּב ךַיד ןִילָעוו םיִכָאְלַמ ןופ גנומּורּב
 ,ןִיּביול ףיד ןִילָעוו םיִכָאָלַמ עסִיז יד םיקיִת)
 עג ךִיר ןִילָעוו םיִכָאְלַמ ירָעמיול יד םיִּכַ
 ןִילָעוו םיִכָאְלַמ ירֶעַײמ יד פינו . ןִיִקנָעד
 םיִכָאְלַמ יקרַאטש יד םיִריִּבִּכ , ןֶעגיצנַײא ףיד
 םיִכָאְלִמ יד םיִכָאְלִמ , ןינײרק ףָיד ןִילָעוו
 רֶעגנַיז יד םיגגינ , ןִיגְינִיק ןֶעכַאמ יד ןִילֶעוו
 רניזיֹומ להיפ תֹוכָבְו , ריד ּוצ ןיגניז ןִילָעו
 יר םיִנֲאנְׁש , ןיּביהרעד ףיד ןִילָעוװ םיִכָאְלִמ
 , ןֶעּביול ךַיר ןִילָעוו םיִכָאְלִמ !טליטשִיג
 ייִׁשיִשְרּמ; ןיסויה סָאװ םיִכָאְלַמ וד םישישְרּפ
 יטירדיג ןַײא טימ הָׁשּודְק , ןיביול ךִיד ןִילָעוו

 : ; השודק
 שךוקה חור םָעד טַיירּבִיגנָא טָאה טָאג לֵא

 םיירג טִימ םיאיבנ יד ןופ ליֹומ ןיא
 טפאשגולק 8
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 םֶרֶמ .ַחּורְל םָׂש לקשִמּו םֶלֶּפ םִנ .ַחּור יִפְנַּכ לַע
 ודנה םי הֶז .ַחּורָה תֶא איִצוי רֵצֹואֵמּ םרט ,ַחּורָה דיִמֲעָה הָרָעְס לע אֹלֲה .ַחּורָה ׂשַעַּת תּוויִרְזִּב ֹורָבְר
 ;חורה םירעי םיִלְזֹונ ליח םֶרָמְקח :חּורָה תֶא וב ליִטָי
 םימ ּוליםֶרֶמ .ַחּורְה דימעיו לא ץצופי םעמ

 ָצ

 :חּורְה בישיס
 םרט ,ַחּור תַמְׁשִנ וּב חַפָנ ֹומְלַצְּב םַקּורְמ .ַחּורה בושת ֹולְצֶאְל םֶרֶמ .חור לָּכ דקְפּות ֹודָיְּב ליל לָּכ ןֵכָל
 .ַּור םִע ףֶסֶאֵּת ,ויָלֵא המ

8 

 יו רוס ּוחְרֶצ םֶרֶמ :חור ןּודָי אל םיררומ רובע ץֶּפ :ָחּורְה ריִבָעֶה איג ינפ לע םֶרָמ :ַחורְל ףלחתמ עט ןג לֹולְס
 ףחר םֶרָמ ןוח :ַחּורָה יִהְלֶא ארק

 55 םדק .ַחּורַמ ּולְכיַו
 ,ַחּור םִיַמ יִנָפ לע

 ;ַחורָמ ךלא אֵנָא ןגנמ הָנִת םֶרֶמ :חּורָה תֶא אֹלְכִל ריציל םָׂש אל ןוטְלש
 איֵה שואב ןֵכָא .ור תַמְׁשנויִַאְברֶׁשֲא לָּכ ןֵכָל קיח

54 

 ט"ע שוריפ
 טכָעוויגַא נּוא גָאװ ַא ךיֹוא םנ , טפאשנולק
 רֶעדײא פרֶפ , דניו םָעד וצ טכַאטִיג רֶע טָאה
 טימ תוחילש ינַײז ןוהט םָעוו דנָיוו רָעד
 גָאװ יד רֶע טָאה םּורָער ,טַײקנַידנִיוװשִיג
 טיג לָאז רֶע ידכ דניו םָעד וצ טכַאמִינ
 טָאה טָאג הַו ,טלֶעװ יד ןייכַאמ םסווו
 יד זַא םי םֶָעֹד ףיוא ןֶעּפרָאװֶעג דניו םֶעֹר
 , ןיגנַאגָעגסיֹורַא םִירצמ ןּופ ןִינָעז ןֶעדּוי
 טרעה טרָאװ ןנא רָאנ טגָאז טָאג ןַא םצפ
 יד רֶעדיא פר , ןֶעַַיוְו ּוצ ףיֹוא רנִיו רֶעֹד
 רֶע טכַאמ וייַא םָער ןּופ ןָענִיר ןָירָעסַאװ

  דנָיוו םָעד ןֶעיוְו רֶעָירפ
 רער ןִיא טרֶעוװ טכַאנ עלא םּורָעד ל? כָל

 הָמָׁשְנ יד ןֶעטלַאהַאּב טָאג ןּופ דנַאה
 ןֹוׁשאִרָה םֶדָא טְקְניִפ , ׁשִיניִפֶעׁשַאַּב ָץלַא ןיפ
 .םיטָאג ןִיא ןָירָאוויג ןָעּפַאשַאּב זיא רֶע סָאװ
 ןיזָאלּביגנַײרַא םהָיא ןיא רָע טָאה םִירָאֿפ
 םֶרֶא טָאה טָאג רֶעדַײא םִוָפ ,הֶמָׁשְנ ד

 0 5 (ט"ע רוותפ)

 טָאְּב טאג טָאה לֹולְס , ןעפאשאב ןושארֶה
 םדא יִרָּב ןרע ןנ ןופ גָעוו םָעֹד ןָעפַאש
 רֶערַײא א ,ןֶעצִיז גוהור ןָמרָאר לָאז ןושארָה
 רעד ףחל , טלָעװ ור ןָעפַאשַאּב טָאה טָאג
 ךֶעּבֶעווש ןּוהטֶעג סָאה טָאג ןופ דֹובָּכַה אֵסְּכ
 :טינ טָאה טָאג ןיטלש , רֶעסַאװ םָעד ףיֹוא
 שיניפעשַאב ןייק וצ גנוטלָעוונג ןַײק ןֶעּבֶעגֶעג
 רָע רנַיװ םָעד ןָעטלַאהפיוא ןִינֶעק לָאז רֶע
 ףֶלֶמה רוָד זַא רֶעַירְפ סב .ןָעְמּ טיג לָאז
 םיא לָאז רֶע טָאג ּוצ ןֶעטֶעּב ןּוהטֶעג טָאה
 ףפ חור ןֶעטכֶעלש םָעֹר ראפ ןֶעמרֶעשַאּב
 םהיא טָאה ףֶלֶמַה לאש זַא ףֶלֶמַה לאש
 :םָעּבִיג ןַײז טָאג טָאה ןֶעגנֶערּבמּוא טלָאווָעג

 ; טָעטֶערָיג םִיא טָאה נּוא טרֶעהֶעג !
 :סָאװ ׁשִינֶעפֶעשַאּב סֶעכילטִיא םּורד יִּכ ןֵכָל

 ,םּור ַא נוא הֶמָׁשְנַא יז ןיא טָאה
 :פָאג ןָעבְצהרָעְר גוא ןֶעּביֹול ןֶע לָאז וז ורלש
 .תּור םָעֹד ןיפַאשַאּב טָאה רָע סָאװ

 הוחכ
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 ןפוא| הָיַחְּכ .םור ארוב לֵאָל ּולְסְלַסְי ּודְלַסְי .חּורֶה
 :ַחּורַה םַּב אֹובָי תַע

 םוקמ (' הָיַא הֶזָל הֶז םילָאוש ויָתְרָׁשְמ םָלֹוע אֵלָמ ֹודֹובְּכ ץח
 דֹובְּכ ְךּורָּב הק :ּורָמאי ךּורָּב םֶתָמּועְל ודֹובְּכ

 םיֲִַיְמַה םע ןוחָיְו םיִמֲחרְּב ןֶפֵי אּוה ֹומֹוקְמִמ :ומוקממ ַײ
 עַמְׁש הָבֲחַאְּב םִיַמֲעַּפ דיִמָּת םוי לֶכְּב רֶקֹובָו בֶרֶע ימש

 ;8 : םיִרְמּוא

 תגסס 16 סיקיל5 סינכ 16 גלפומ רעוע ו6 היא תלמ רמו ןזססט ןתזכ םירכל 'גמ למה לו (*
 : טלוקס סור

 : סו רמסי גלפומ רעוע לע
 םויב ינחלוש לע םיכומסח לכלו יתיב "ינבלו יל ןתתש וניתובא יתלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצו יה

 רוקינ א"ס) אָסּונְרְקִיִד לודגה ךמש תוכוב חוירבו דובכב וניתונוזמ םויו םוי לכבו הזח
 יננח ךמשב םא יכ ,םדו רשב תנתמ יריל ינכירצת .לאו , הסנרפה לע הנוממה (אֵסֹונְרקיֵר חפ

 : הלס הלס הלס ןמא ןמא ןמא יל עיפשתו ינלכלכת םנח תנתמ רצואמו

 : סו רטמי ק"סוה תגטס לע

 וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצו יה
 אסכ ינפלמ תובוט תוריזג (פ"נפ) ילע רוזגתש

 : שדוקה חור גישהל ןיבמ בל יל ןתו , ךדובב

 :סו רמקי .סיקיד3 סינב לע
 וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצו יהי

 סוסעל םינוגהו םירשכו םיבוט םינב יל ןתתש

 ; ךיתוצמבו ךתרותב

 !? הי םשב יתשקנו יתלאש אלמתש םימשבש וניבא וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי רמפי+

 סא ךֶא רד טד יי בה כָל 0 | מ ל סח גב ל טא רה יח יב רה לה סי א

 הָדֹוּת דל תונודזו תוגנש ; שָפָנ לֹּכ ְךֶדיִּב ןנֹולְתִּת ריִמָּת
 שודק .ׁשֶפָנְל רֶפֹוּכ איִצְמַהְל .ָתיִצְר .ׁשֶפְנַה

 .יֹונֲע תארק ּוהְרָחְבֶא םוצ ,ׁשֵפָנ לָּכ ָךֶכְרֶבְת .רּובֲעַבְל
 לעופ לֶכְו לֶמָע . שפל בוט אל תַעַד אַלְּב ץַׁשַפ . שָפָו
 .שָפָנ תיח אֵלֵמְּת םיִרָבֲא ףוכס ןזח :ׁשָפָנ ּואְלַמי אל

2. 

 ט"ע שוריפ
 ריד ּוצ שָפְנ סָאד זיא ןִירָעג רֶערֶא ןירָעג יד נּוא ׁשֶדֹוקַה תֹויַח יד וו יֹוזַא חָומִ
 טמוק סֶע זַא "םיִנפּוא, ןֶעסְווה סָאװ םיִכָאְלמ
 ןֶעלָאז לז טָאג ןופ ןָעלַיװ רֶעד א ןיא

 ; הֶריִׁש ןָעגָאז
 בֶעֹנֹרֶעּביא טוהט גַידנָעטש ןְגֹולְתִּת ריִמָּא

 , תושפנ עלַא דנַאה ןַײד ןיא ןֶע גָיט
 מּוא ןוהטָעג ןירעוו לז סָאװ דני יד תֹוגָנְשי

 6 8 (ט"ע רוזחמו

 ןֶעכַאמ טלָאװֶעג טסָאה ּוד ָתיִּצָו ,הָדוֲתִמ
 םֹוי םֹוצ ,ׁשָפָנ םָעד ןופ גנוזַײלרֶעד ₪ ןֶענּופָעג
 גָאט טסַאפ וצ ןֶעּבִילקֶעגסיֹוא ּוטסָאה רּופּכ
 ,ּבַײל סָאר ןָעגינייפ ןִיסוהֲעג טסָאה גוא
 נּוא ןֶערֶעגמּוא טגידניז רֶענַײא ןָעוו עַׁשֶּפ
 טוהט נוא לָכָש ןַײז טימ טִינ ךיז טקנָערַאּב

 ןייק 10
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 ןוע תֹקְרַמְמ הֶמיִמ .ׁשֶפֶנַה תֶאיִצְו םתנ לֹּכִמ םֶלֶעָג
 | :שָפָנ תאטח

 ונָּב טָלֵמְל חַּפֶמ רֹופִצְּכ .שָפְנה תֶא ףְל ךֹוּפְׁשֶא הָרֶצ לָכְּב כָל
 ָּתְלַדֲחָה ךיֶרֹוחְט . ׁשֶפָנ תַחַאְּכ ףל תֹוׁשָפְנַה לָּכ דַחַי .ׁשֶפָנ

 חָרֹוהְטּו הָּכַו .ׁשֶפָנ לָּכ תת תֵעְּב ןיִדָו ןֹוּבְׁשֶח .ׁשֵפָנ אֵמָמ לָּכִמ
 רורְצְּב אֹלֲה ,ׁשֶפָנָל רמאת יִכיֵחּונְמִל יִבּושו שפנה תֹויְהִּב
 םַנ יח :ׁשָפָנ תַביִׁשְמ תד ןוינה ישרוד .שפנח ררצות םיִיחַה
 ְךיִלֵא .שָפְנִה םֶהֵמ עַלּוקְּת עלקה ףכְּב .ׁשֶפָנ םֶפיֵעָהְּב םיִדָז

 :ׁשָפָנַה תֶא אָׂשֶא ןְמֹואְּב א
 ְךֶרִֶז דֵחַיֲא .ׁשֶפֶנ לֶכְבּו דואמ לֶכֶבּו בל לֶכְּבןֵכָל קח

 :ׁשָפָנַה תֶא ךְל םיִלְׁשַא דע רַחַׁשְו ףֶׁשֶנ דיִמָּת
 ומש םיִדֲחַיְמַה םַע ןֹוהָיְו ,םיִמֲחַרְּב ןֶפֵי אּוה ומוסממ ןוח

 עמש הב ֲהַאְּב םימעפ דיִמְּת םוי לבב רקובו ברע 0
 ,ּוניֵהֹלֲא 'אוח להק ; דַחָא יו ּוניֵהֹלֲא יי לֵאָרְׂשִי עַמְׁש ח"וק םיִרְמֹוא
 וימחרּב ּונעיִמְׁשִי אוחו ,ונטישומ אּוה ונֵּכְלַמ אוח ּוניִבֲא אוה

 : םיהלאל םכל תויהל יַח לָּכ ִניֵעְל תיִנָׁש

 ףְיְּב .רָׂשָב הֵׂשֲעְַּכ אל ףוׂשֲעַמ יִּכ תספ .רָשָּב לָּכ אבו ףיד יל
 ה "א"י ות ו ראש א טו =

 ט"ע שוריפ
 םוצ טּוג טִינ זיא סָאד טִינ הֶבּוׁשְּת ןַײק
 עלא ןופ ןָעליֹוהרַאפ זיא םָע לע , שפג
 םָעֹד ןופ גנַאגסיֹוא םָעַר ןופ ץרשָעג סָאר
 ןופ פָא ףיז רוש סע ןֶעוו טלָאמָעד ׁשֶפָנ
 נוא טרָעטַײל הָתֹיִמ יד הָתיִּמ ,ףּוג םעד

 : ןעשטנָעמ ןופ רנַיז יד ףיוא טּבִיגרַאּפ
 גנֶע רימ ןַיא םִע ןָעוו םּורָעֹד לגג כל

 טימ ּביֹול ןַײמ ריד וצ ףיא םִיגרַאֿפ
 טרָעוו לֶעניֹוּפ א וו יֹוזַא ריפצק . טֶעּבִיּג
 :ַאּב וטסלָאז יוזַא ץענ רֶעֹר ןופ טָעְטְערְיג
 רֶעֹד ןיא ןֹוּנְׁשָמ , שָפָנ רֶעזנּוא ןימרָעש
 ןֶעּבֶעג ןָעפרַאר טָעוו שָפְנ סָאד זַא טַײצ
 זַא נוא הָּכִנ ,יטלָעוו רֶענָעי ףֹוא ןֹּבְׂשֶחְו ןיִד
 ,רָעטיֹול נּוא ןַײר ןַײז טֶעוו ׁשָפָנ סָאל

 5 א (ט"ע רוזחמ)

 רעק ׁשֶּפֶנ םָעֹד ּוצ ןִיגָאז טָאג ּוטסֶעוו יִבּוׁשְו
 אֵסָּכ םָעֹר רֶעטנּוא גנואור ןַײד ּוצ םוא ףיד
 ןֶעגידניז סָאװ םיִעָשְר רֶעֹּבֶא ₪ , רֹובָּבַה
 קֶעװַא ַײז ןופ טהילפ ׁשֶפָנ סָאד ןַא ןִירֶעג
 טרָעװ ףֹכִּג ,ןַעּברַאטש ַײז ןֶעוו דנא סָאד
 .ָעג רֶערַײלש ןופ ןֶעלַאּב ןִיא ׁשֶפָנ רֶעַײז
 םּורד ןֵכָל , הָלֶּבַח יִכֲאְלִמ ףרוד טרֶעדַײלש
 ,ׁשָפָנ נוא ם'טוג גוא ןיצרַאה ןיצנאג טִימ
 שינָעכָערִיג ןַײר ןֶעגיצנַײא ףיא והט רסיא
 ףיא זיפ רע , ןיגרָאמ גּוא דנָיבָא גודנעטש
 ןַײר ןוגנצנַײא ףיא לָעוו ןֶעּברַאמש לע

 : ןימָאנ ןֶעגָילַײה
 יַאּב עלא ןָעמּוק טָאג ריד וצ ידעו ְףיֶלֵא

 ןִירָעוו דגאה ןַײר ןיא דרב , ׁשִינעפָעׁש
 טלעמאזע גנייא 11
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 יִהֹלֲא אוה הֵּתַאָׂש .רָׂשָּב לַּכ חור ףוסָאְּמ

00 | 

 תיִחְשָהּ "מש רוד
 תאטה לַע ףֶּפֶצְקִּ אלַה . רָשָּ אוה "ו תמו תְפצְ 'ןוח , רב תַמיִז שת

 : ; רַׂשָב הָמָה יִּכ רכזת 'בוכָז רוצ ,רָׂשַּב
 הָּתַא הָז .רָשָּב יֵניִרְּנ אל ךְניִד תדוקְפ . רָׂשָב יִרָיַּב אלו לֹוּפָא ךֶרָיְּב ןֵבָל

 בל יח .רֶשְּב לכל םָחָל ןְתֹונְו הרוע 2 ,רָׂשַּב לָכְל תֹוחְּורָה | יהא אוה
 תִַ אֵמַטְּת 'הָרֲהַט . רָשָבּו רוע ָּתְגִרָאְ םָצְע ריִג ָּתְכַּבִמ , רַשָּב ָתאֶרָק יֵחַה
 ;רָׂשָּב ּונָּב 'רֵמָסְו ּנֲעַמָׁש םיִרצ לילי .רׂשָּב ב יֵנְּפִמ רֵׂשַבְל יוא ןֵבָל אֵנ .רָׁׂשָּב
 ְףֶָד רומל ,רָׂשָּב לַּכ רָב רק םֵׁש רוכְּכ , רֶׂשַּב לָּב לַע ּומֲהָי ָךיֶעֵמ ןוח

 ; רָשָּב לָבָל אָּפְרַמ

 ךֶדֹובְּכ יולג ,רֶׂשַּב לָּכ לַע ףחור ךופשת תַעְל ןֵכָל ק"וח
 ;רָׂשָּב לָּכ םֵהָי תיִנָׁש ְךַעיִמְׁשַהְבּ ,רֶׂשֵּב לֶכ הָאְרִי

 אוהְו ונעישומ אוה ּונֵּכְלַמ אּוה ּוניִבֲא אּוה וניִהלֶא אּוה דָחֶא ןזח
 :םיהלאל םֶכָל תויחל יח לַּכ יִניֵעְל תיִנש ויָמֲחַרְּב ונֵעיִמְׁשִי

 ריִדֲא הָמ וניִנֹודֲא ײ ונְריִדֲא ריִדֲא להק ;םֶכיֵהלֶא 0 יִנֲא ח"וק
 אוהה םויּכ ,ץֶרָאָה 'לַּכ לַע ךֶלֶמְל יי הָיָהְו ,ץֶרָאָה לָכְּב ףמש

 ; רָחֶא ֹומְׁשֹי דָחֶא יי הֶיְהִי
 ? ףָמֶׁש רידא הָמ . ףֶכֵע תֹולֲהְקַמְּנ ְךּורָּב : ּונֵנֹורֲא יי .ּוניֵניֵע תֹויּולְּת ְךיֶלֵא

 רידַא הָמ .ףיֶמֹורְמ ימְׁשִּב רֶד : ּונְנודַא 0 י ,ּוניִנֲעְמִמ תיִנָׁש וניִלֲאָג

 :ןֶעּביֹול ָעלַא סָאד טָאג טסִיּב ּוד ןָעד הֶּתִאָׁש ,ׁשִינופ ןוהט ןימָאנ גילה ןַײד גוא ןִיטכִילרֶע ;עשַאּב עלא ןופ תֹומְׁשִנ יד טלימַאויננוא ט"ע שוריפ
 עלַא ןּופ תֹומָׁשָנ יד ןֶעּפַאשַאּב טסָאה ּוד
 טסֶעװ טָאג ּוד ןָעוו אלה ,ׁשִינִיּפֶעשַאּב
 ןישטנעמ יד סָאװ דנוז יד ןִיגָעוו ןופ ןִינִירָעצ

 רֶעַפֶעשַאּב ּור רוצ , ךיד ףיא טֶעּב ןֶעגְירנִיז <
 טּולּב ןינָעז יז סָאד ןיִקנֶערִיג טסלָאז ּוד
 ןָא ַײז טָער עֶרֶה רֶצֵי רֶעד נּוא שיולפ גוא
 : ןֶעּבֶעגרַאפ יוז ּוטסלָאז םּורָעד ןֶעגָידניז ּוצ
 רנָעה ץנַײד ןיא ףיא ליוו םּורָעד ּדָיְב ןֵכָל

 ,ןישטנֶעמַא ןופ דנָעה יד ןיא טִינ ןֶעלַאפ
 ,שיניפעשַאב עלא ןופ טָאג רֶעֹד טסִיּב וד הָנ
 ןעמורב לָאז טַײקמֶערַאּברֶעד ָענַײד יש
 2עג ןַײר רֹובְּכ : שיניפעשאב ץלַא ףיֹוא

 5 א (ט"ע רווחמו

 ּוד םָאר טַײצ רעד ּוצ םּורָעד תצ? ןֵכָל
 ףיֹוא הָאּוּבִנ םּור ןַײד ןֶעסִיגרַאפ טסֶעוו

 טסעוו וד זַא גוא ּףיִטְׁשַהְבּו ,ןֶעשטנֶעמ עלא
 לק ןַײד ןִירֶעה ןיזָאל להָאמ ערָעדנַא סָאד
 טָאג רֶעַײא ןיב ףיא ןיגָאז םסָעוו גּוא
 ליטש שִיניפעשַאּב עלא ןִילָעוו טלָאמָעד סמי
 , ןֶעּבילג רָיד ןיא עלא ןִילָעוו נּוא ןיגיווש

 : ןָמָא
 רעה רֶעזנּוא טָאג רָיִר ּוצ תייֹולְּת ְךיֶלֲא

 טסיב ּור ּךּירְּב , ןֶעגיֹוא ָערֶעזנּוא ןיגנָעה
 ,קלָאפ ןַײר ןופ גנולמַאזנַײא ןעשיווצ טּביֹולְיג
 +ןָעמָאנ ןַײר ןיא קרַאטש רָאג ןוו הפ

 רוכז 12



 רופכ םויל תירחש
 יממורס םַעּב ימי : גננודא . ,ֹונְרַמֲאָה ל ןה י ךֶמְש

 77 טל
 דחי רו ,ּונְבַּבַל לא ףמש : ףָמָׂש רידא הָמ ,םֵחַר יִאּושְנִמ םַמֹורְתִּת : : ּונְנודַא י 1 .גננונחת לוק מש ןוח : ףֶמ ְמֶש רידַא הָמ . ףיִמֲעַז ּומְרְקִ ךיִמֲחַר :ּונְנודָא יי יי .גנמיקחו ונֵמְמּוק : : ףמש רידא הַמ / ךֶמֶׁש םיִמָלֹוע רוצ : ונְנודֲא יי ,ּונֵנֲחַו נֵרְּפ : : מש ריִדֲא הָמ . המשל הָדֹונְו וננע + : ונורא : : ונֵבְמָמְו ּונֵדֲעְס :ךֶמָׁש ריר ןא הָמ . ףֶמֶמֹורְמ יל ְףֶלֶלֲהָנ : ונגד יי ,ּונָּתְלַאְג עֹורְזִּב ףונמ :ףֶמָׂש ריִדָא הָמ .ףֶמֶמֹורְל ׁשַחָר ונָּבְל : ננּודֲא ַײ ,ּוכלמ לֵרָגְי ףחוּפ : ְךִמָׂש רידא הָמ .ףְמָלעַּב ןח יֵדיִחְי ;ּונֵנֹודֲא 5 .ונינק ךִמָׁשְל רוהט :ףֶמֶש ריִדָא הַמ .ףֶמָע רֶז ןיִא יִּכ יח : ּונֵנֹודֲא ה ,ּונֵנָתיֵא תיִרָּב רֹוכָז :ףמש הידא המ . ּףמש

 :ּונְמִעְנִה
 הָיָהְו .ץר ךאה לֵכְּב ףמש רידא הָמ ונינודא יי ּונְרֲיְדֲא ריִדֲא ןזח

 ;ּהָיּולְלַה רֹודָו רוד ןויצ ְךיַהלֲא םֶלֹועְלָי יי ְךולָמָי חוק :רמאל בּותַּכ ףשרק יִרְבָדְבּו ;דָהֶא ומְׁשֹ דָחֶאָי 3 הָיְהִי אוהה םויכ .ץֶרֶאָה לכ לע ְךֶלֶמְל י יי
 { יִּכ דַעַו םֶלועְל שמי אל גניפמ | וניל 0 ,שידקנ א םיִחָצְנ חַצְנל ֶלֶדָג רינג רודו רודל ןוח

 ף י "וכו שודק הָּתַא, אָד ןעֶמ םֶנא רעֶטְרֶע לייַהְמ ףיוא
2 

 :םישודקמ רַאּפ שודקל הָאָנ .ָתְׁשֹרָק גריפ יי ְּךֶתֶׁשּורְקִּכ ךישירהמ יכ .ְךיׂשֲעַמ לָּכ לע ןודָא שדקות . סמ ְךְֹדַצְּב סח ֶָל ּורְמאיִו .ְךיִשֲעַמְּב חמשתו .ְּךיִׁשֲעַמ לַע לומח
 :טָפְׁשִמַ ךֶלְמַה .טפְשִמּ ונקדצו .טֶּפְׁשִמּו קוח רַבד בֹקֲעַיְל ריִנֵּת . עֵׁשֶּפ דונמ לּומ רשוי ץיִלַמ ןיֵאָּנ

 ט"ע שוריפ
 עקרַאטש ָעְרֶעזנּוא ןופ דניּב םָעד קנָערִיג ריב]
 ּוד רֹוהָט ,רֶעה רֶעזנּוא טָאג וד = , תֹובָא
 ןַײר  ןֶעגֶעוו  ןופ זנוא ףייק טָאג רֶענַײר
 , רעה רֶעזנּוא טָאג ור מ , ןומָאנ ןָעגילנה
 יד ןעיֶטַּפְׁשִמ ןיולא טסוהמ ּוד טָאג יִדיִמְ
 , ןימָאנ ןַײד זוא קראטש רָאג לוו הפ + םלעוו
 טַײקרַאטש טימ זנּוא ּוטסָאה םִיַרָצִמ ןופ הֹינמ
 ןהָעל ּונֵדָעְפ ,רֶעה רֶעזנּוא טָאג וד 2 | ,םזיולרֶעד
 טָאגוד ת .!נוא קרַאטש גוא רָעטנּוא זנוא

 6 א (מ"ע רווחפ)

 א 3 סוג 1

 ןולָעװ רָימ גוא זנּוא רָעַפטנֶע רֶעה רֶעזנּוא
 יוו המ ,ןִיגָאז ןִילָעוו נוא ןימָאנ ןַײר ןֶעּביֹול
 רָעֹפֶעׁשַאּב רּוצ . ןימָאנ ןַײד זיא קראטש
 יוו הָמ ,ןָעמָאנ ןַײד מא טלָעוו יד ןופ
 וצ רעה עַמְש ,ןָעמָאנ ןַײד זיא קרַאטש
 רֶעזנּוא טָאג 4 . טָעּבִיג רֶעזנּוא ןופ לֹוק סָאד
 רַימ ןֶעּביֹול טָאג ןימָאנ ןַײד פלש , רֶעֹה
 :גוצנַײא ןַײד ּדּוחי , ץרַאה ןֶעצנַאג םֶעֹר טימ

 { םיניוא ןיא עלַא רַימ ןוגנַיז םלק
 רידאה 1

1 5 
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 תיִּבְׁשִי משנה ןֵּבַבּו .וננודָפ .ןֶחיֵא תַבֲהַא ּונָל רוכזי דוע
 קרצל םֹיַה יג םֹויִא איִצֹוי םתה תּוכְזִבּו ,ּונניֵדְמ
 ;ּוניֵנֹודֲאַל םֹויַה שודק יִּכ ,ּונֵניִד

 ;שיחקוםורַמ ודב אּוה יִּכ ,לֵאָל ּוכיִלְמַה רודו רודל
 ןויצ לַעְו , ךֶריֵע םיִלָשּורי לַעו ,דָכֵע לָאְרְשי לַע וניהלַא יי י ףמש ׁשֵרֵקְתִי ןֵכְבּו |

 : ְךָלְב ָהְ ְךָנֹוכְמ לַעְו ,ךֶהיֵׁשְמ דו תיֵּב תּוכְלַמ לע | ,ךָדֹובְּכ ְֵּׁשִמ

 . ב"א פ"ע דמוימ

 דנַה .תֹויָלְכּו ףערש ןֵחֹוּבַה ,תֹוילָע יֵמְׁשַּב ריִדֵאָה
 הֶיְהָה .תֹויִרְּב קֶדֶצִּב ןֶדֵה .תויתוא תישארמ

 לכל ןיֵבַמּוןֶזַה .תֹויְהִל דיִתָעְו הָוהַה .תֹויַה לֶכָל םֶדָק
 ,תֹויָלּולְת יִחָבָנ חֵַּפִמַה .תֹויַח עַּבְרַא לע הָנּוחַה .תויחמ
 שחלה .תוויִכְזו םיִרְׁשיֵמ ןנוכה .תֹויַמ לע הָעּוקְר דַםּיַה
 םיִצּופְנַה ,תֹויָלָנ יֵחְדִנ םַנַכְמַה .תֹויִעָׁשָּב ןיִזֲאַמ ומע
 יָאְרּוקְל הָנֹועָה ,תֹיִפ לֶלָּפ תַכֹוסַה .תֹויז עַּבְרַאַמ ץּבקִמ
 קירצ רּוצַה .תֹויִאְׁשִמ ויָדְבֲע שָפְנ הֶדְוּפַה .תויָּתַחַתמ -

 םֶרֶה . תֹויָכְדְּב םֶכָּפְׁשּו םִיַה יֵמָל אֵרֹוקַה .תֹויָליִלֲע ברו
 ,תֹוָבְֲלׁש ֵבּוצֲח טקָׁשְּבןֵכּוׁשַה ןח ,תֹויביִבְׁש םֵכְּב אָׂשִנו

 ; תֹויְלֶת ול םֶחיִניִעְו וילחימ ְךֵמֹוּתַה =
 ו יי יו

 ט"ע שוריפ

 ןיא טקרַאטשַיג וא אד רעד יִמְׁשִּב רידָאָה |

 ָאד רֶעד ןמוגה) , לָעמיה עכווה יד

 נּוא ץרַאה םָעֹד ןּופ ןיקנַאדִיג יד טבּורּפ
 טָימ טֶּפְׁשִמ טד רֶעד ןדס , ןֶערִינ יד ןופ

 רֶעד וו ,שִינעפֶעשַאּב יר טַײקגִיטכעריג

 יַאּב ָעלַא ּוצ ןָא טַײרּב נוא טזַײּפש סָאװ
 עג טָאה ָאד רעד דפיה , זַײּפש שיניפעש

 םיֹוא זַיא יז סָאװ דרָע יד טסעפדנורנ

 ָאד רָעד ןגײס . ןִירָעסַאװ ףיֹוא טוורפשענ

 רֶעטֹול נּוא טַײקגַיטרַאפטכָער טַײרּבִיג טָאה

 יד ןַײא טלָעמַאז ָאד רֶעֹד פנמה ,טַײק

 אר יד םיִצּופְנַה ,  ןיסיוטשרַאּפ ןִינָעז סָאװ

 עלא ןופ ןַײא רֶע טלָעמַאז טורּפשרַאפ ןִינָעו
 6 (ט"ע .רוגתמ)

 ָאר רעד הָגֹועָה , ררָע רֶעֹד ןופ ןיקָע רָעְיּפ
 ןופ םהָיא ּוצ ןֶעפּור סָאװ יד טרָעפטנָע
 ָאד רָעַר הָדֹוּפַה ,ןעצרַאה םָעֹד ןּופ שִינָעפִיט
 ןופ טכָענק ןַײז ןּופ בייל סָאר םיוא טל
 נּוא ףיוה זיא ָאד רֶעֹד םֶרָה , גנּוטסיוורַאּפ
 סָאװ דֹוכְּכַה אֵסְּכ ןַײז ףיֹוא ןֶעּביֹוה רעד
 ָאד רֶעד ןכושס , רֶעַײּפ םַאלּפ ןּופ זיִא רֶע
 יד םיִכָאְלַמ ָעטְלַיטשֶעג ַיר ןֶעשִיווצ טהור
 ,רָעַײּפ םַאלּפ םיוא טֶעיֹוּבִיג ןִינָעז אד
 גוא רֶעטְנּוא טנהָעל ָאד רֶעד ךֹוּתַה
 ,םֶהָיֲא ּוצ ןָעפָאה סָאװ יד טקרַאמש
 םהָיא ּוצ ןיגנָעה ןִיניֹוא ָערֶעַּײז נוא םָהיֵגיעָו

 : ןופלעה ו לָאז רֶע
 ןמאה | 14
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 . ק"ושה י"פע רפויפ
 בל יֵרּובְׁשִל אָפּורָה .םֶלֵעָנ אל ּונְמּו לֹּכ רֶׁשַה .םָלֹוע תועורְז תַחַּתִמ ןֵּכִּתַה

 םיִמָלֹוע היּב רַצַה + םְָכְלבְמּ שארמ תורודה אָרוקַה . םָלֲחַמ לֵּתַחְמּו
 הָלֹוסַה .םָלִֶּנ וּב םיִמשל רָזעָה .םָלְּבַקְמּו םיִבָשַל דִי "משפה . םָלְבּומְע
 שמשו רֹואָמ ןיִכֵמַה = םֶליִִַהְל הֵביִתְנ םיזעב ןָתונה ,םרְבָמ ׁשֶמָׁשַּב םיִשֹועָה
 תוקנל ורָעָש יקנ רֶמָצִּכַה . םלֲעַמ יִּבְלַהְל ויל גָיָשְּב וׁשּובְלַה , םלּולְסַמַּב

 הר .םיִאֵמֲח הָרֹומּו בֹומַה " .םליִעֹוהְל םיִעְׁשֹּמ דַמַלְמּו רֶׁשיַה .םָלּועְג |
 ,םָלֵעְנְלִמ םינושאר תיִרְּב רכוזה ; םָליֵעְתַהְל ויָסּומֲע ְךֶרֶא שבוחה . םיְֵׂשַהְל
 : םלעל םֶרָּפְסִמְל םיִמַע תולּובג ביִצָהַה . םלֲעַהְל ןואשמ ליִלָצַמ םיּנוִע חַּכְוַה
 םלִמַנְל םליִצַמּו םִנְוֹונַה .םֶלֶאְנ אּוה ותָלְמָחְבּו ותָבַהאּב םקשוחו םֶודַה
 יח רמואה .םלָעובּ םשוע הֵׁשִרֲח הָיְרַּב םֶאְרֹוּבַה ןות } םִלֹוע יִמיִּכ אשל

 : ;םָלֹועְל יכנָ ,ש"ב ת"א י"פע דטויש-

 ארובה .םֶביִלְׁשַה בֶגָר םִעְו תֶרָזְּב םֶנְכִּתַה . םֶכיֵצְקִהְו םיִקָחְש יִּפַּכ ןֵמַאָה
 רוא לונה : םכצְחַמ ירּומעו םֶדָמִמ תשח . םֶביִהְרַהְו ץֶרָאָה תוצק

 לֹוחְו רַסָי םֹוקְמִל םִאְּכַדַה . םֶבָהְר ץחַמו םיִמָ עַגּורָה . םוק תֹוביִתְנְּ ְךֶשֹוחְו
 הָנָדְ טִיַעְו םינינ 'םֶציִרְׁשַהַה .םוקמ דיִמָעָהְו דֵגַּכ םָמְנִכְו םוקַח . םֶכיִּבְסִה
 .םֶבּונְּת חיִטְצִהְו תועקבּו םיִרַה קֶּתְוַה .םָּבָא דיצ ומל ןיִכֵמּו וצח . 'םָּבְרַה
 יִחותָעַה . םֶביִצִהְו ץֶרֶא תולּובְג לַּכ ןֵמְזַה . םָבּומ תֹועְרָל תֹויַחְו םיָרּוצִי לעופַה
 םָכְמֹוסַה . םֶבֶהִי ויִלֵע יֵכיִלְׁשַמ רֵׂשַאְמ ויָכֹוחַה , םֶביִּבְסִהְו םָפיֵקְה ףֶרֹוחְו ץיק
 ןָתֹונַה . םֵבְנשְל יָנועמ ויָאְריִל ןֵתָנ הֶרֶמַה . םֶביִעְרַהְל "לב תֹוחְצַחצִ םעְּבַׂשְל
 םֶרֲהַטְמַה . ,םָביִׁשֲהַל םיִבָבֹוׁשַל הָחיִלְס ןֵמיַה . םָביִּבְרְַל םֶּתָעְּב ׁשֹוקְלַמּו הָרוי
 .םָבׁשל םיִמּואְל ַּפְׁשִמַל ןאסְּכ ןנוכה ןוה : םֶביִשו הֶל ולֶצּב םיִרֹוהְמ תקיִרְּב

 : : םֶבְׂשִיְתִהְּ םיִּבַר םִִיָא ּהְמְׂשִ וכְלְמְּ ןבל

 ט"ע שוריפ
 ןופ ןיבלָעוויג יד טָאה ָאד רֶעֹד יפי ןַמַאָה

 :רעטסיימ שמ ןִיּפַאשַאּב לימה יד
 ןַײא טבַאמִיג וז טָאה גּוא םֶכיֵצְקַהְו , טפאש
 טכיל טרֶעגלֶעוװ ָאד רעד ללוגה , ץֶעזסיֹוא
 טכערבוצ ָאד רָעַר עגֹורְה ,שִינרֲעטסיּפ נּוא
 ֹרָעיז טָערנַיװ רָע נּוא ץחְמּו ,םיִמָי יד
 ססוה םַי םָעד ןופ רש רֶעֹד ןָעד רש
 םכַאמיג טָאה ָאד רֶעֹד םֶציִרְׁשִהְב ,"בהבפ
 רעד גוא שיפ יםיֹורג ַײז ןיא ןונומדיוו
 נוא הָגְדְו , םַי םָעד ןופ שיפ יד טהווצ סָאװ
 ,טרֶעמִיג לז ןיא רֶע טָאה שיפ װלרֶעלַא

 גרֶעּב יד טקרַאטשִינ טָאה ָאד רֶעַר קפיוט
 טכַאמִינ טָאה נוא ַחיִמְצִהְו , ןַילהָאט גּוא
 ָאר רָעְר לעוײמ . טכורפ רֶעַײז ןַיצָארּפש

 15 8 (ש"ע רוגהפ)

 טָאה נוא גרֶעּב יקראטש ןִיּפַאשַאּב טָאה
 ןִיסֶע ןַילָאז יז תֹומֵהְּב נוא תֹויַח ןָעּפַאשַאּב
 , גרֶעּב יד ףיוא טסקַאװ סָאװ זָארג סָאד
 טָאז וצ רֶעטנּוא ַײז טנהֶעל ָאד רֶעד םֶכְמֹוסַה
 פן יִלְּב ,גימשרָאד ןִינָעז לז זַא ןָעכַאמ
 ָאד רעד ףרֶמֹס ,ןַײז גָירֶעגנּוה טִינ ןילָאז
 , רֶעטכרָאפ ץנַײז ּוצ ןַײּפש ןיּכָענ טּוהט
 גנּוּבֶעגרַאפ טַײרּבִיגנָא טָאה ָאד רֶעֹד ןמיפ
 טִימ ןִירָעקמּוא יוז ןָעכַאמוצ יגידניז יד ּוצ
 טימ יז טגינײר רֶעֹד םֶוְהְטמַה , הָבּושְּת
 ןיכַאמ ּוצ ֹולְצְּב ,טַײקגילַײה ןופ גנּוננערפש
 טײרּברָעד ןגיכמ , ןיטָאש ןַײז ןיא ַײז ןֶעצִיז
 רֶעקלָעפ יד םיִמאָל ,טֶּפְׁשִמ םּוצ לוטש ןַײז ןָא
 רֶע זַא םּורָעד כָל ,ןוניואװ ןָעכַאמ ּוצ

 טעוו |
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 0 . |  יִמ ןֵבְבּו : ףֹומָּכ ןיִאָמ םֶתּוכְלַמ יכְבּו םִיּנַה יֵמְבַח יכְב יִּכ .הָחֲאָי ףֶל יִּכ םיונת ךֶלֶמ ףארו אל יס ןכְ
 | | , לופכ ב"א פ"ע דסויפ

 יאְדְו יִמ .ּףֶלּולַהְּכ רּודָח יִמ .ּךֶתּומְדִּכ לוגד יִמ .ףֶליִנְּכ רובג יִמ .ֶּּתְלִּב ךּורָּב יִמ .ףֶסְפא ריִדָא יִס
 .ּףדּחְִּכ ּואְרִ יִמ .ףֶסיִסְכַטְּכ רֹוחָמ ימ ..ףפּולַח ןיִסָח יִמ .ְּךֶתָלז

 4 5 ַאְּכַז יִמ .ּךֶרֹועיַוְכ

 ימ , ְףֶדֵבְלִמ םֹורָמ יִמ ,ףיֶנָבְלִּכ ׁשֵבֹול יִמ . ףֶתָריִמְכִּכ שפוכ יִמ

 לעופ יִמ .ְּךיֶתֹוליִלֲעַּכ ץֶע יִמ .ךֶָאְמִּכ ןַאוס יִמ ..ְךֶחְכונ ןוכנ
 ימ .ךיֶתֹוריִׁש עמש ימ ןזח :ךיֶתֹוננרהָור ִמ .ךֶסשּודק ץנק ימ . ךֶָנּצְּכ לֵאֹוצ ימ .יִטָלְפּכ

 . ש"ב ת"א פ"ע דפוימ

 ;ְךֶתֶרַאְפִת םֵמֵּת
 ; אל יִמ ןֵבְבּו

 ינּשָקְּב אל .רָּבְִּת לכ יִפְּב ףֶתֶלִהְּת ריִמָּת - רֶבָד לַפָנְוָתְרַמָא רֶמֹוא אל
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 ריר, רשירשיסאירא ר יט

 ט"ע שוריפ
 ָץלַא םַי םָעד ןופ ןָעלזניא עלא ,ןִיגיניק טָעוו
 :ןעיורפ ףוז ַײז ןִילָעוו טלָעוו רֶעד ןּופ רֶעצִיז
 טלהֶעפַיג טָינ להָאמ ןַײק טסָאה ּוד רָפֹיא 5

 סָאװ רֶעטְרֶעוװ ָענַײד ןופ טרָאװ ןַײא
 טרָעוו ּביֹול ןַײד דיִטְּפ , טָערְיג טסָאה ּוד
 ןעבילטיא ןופ ליימ ןִיא טֶערָיג גידנָעמש
 ענַײר ןיטלַאה ַײז סָאװ יד אל ,שטנָעמ
 :מוא .טינ ןִיא הָרֹוּת יד ןעטיה נּוא תֹוָצִמ
 סָאװ דַײר ַעגיטפָאהרָאוו ענַײד טַײק , טםִיז
 ּוצ טלהָאצַאּב ןיּבָעגוצ טגָאזינּוצ טסָאה ּוד
 םויק ַא טָאה הָרֹוּת יד םַײקמ ןִינָעז סָאװ יד
 ןיבעגראפ טָינ טסָאה וד אל , גיבווא ףיֹוא

 6 (ם"ע ראממו רומתפ 16 - .ןְּבְרֹוח תַעַׁשְּב םיִריִסֲח ינַײד ןופ טולג סָאװ

 רירפ ןַײא טסָאה ור הַדּוקְפ ,ׁשֶרְקַמַה תיֵּב
 ,תֹורֹוס ינַײד ןיסויוו סָאװ יד ּוצ טרֶָעכַיזרַאפ
 יניבווא ןופ זייּב ןַײק טִינ טסרֶעגַאּב ּוד אל
 גָירֶעּברַאה א זיא ׁשַינִיגרָאגרַאּפ ןַײד ּךְרֶתִס
 ,גוּבױא ןופ קלָאפ ַא ןִינָעַז םָאװ יד ּוצ
 תַעַׁשְּב םיִטָּפְׁשִמ עגיטרַאפטכָער ָענַײד אל

 ןעםִיװ טזָאליג טִינ ור טסָאה הָרֹוּת ןפמ
 .סָאד ּתיִתְמ ,קלָאפ םוש ןַײק וצ טלָאמָעד

 ןַײר ּוצ וטסָאה דניז יד ןופ גנּוקֶעמּפָא
 זנוא טסלָאז אל , ןַעסיוו טזָאליג ןידוי קלָאפ
 סָאװ טָאג ּוד דנוז ָערָעזנוא יו ןוהט טִינ
 =נוא ּונֵׁשַחַל ,טַײקגִיטכָערִיג ןָא טסֶעדַײלק ּוד
 + ןֶעמָענֹרַאֿפ טנַײה גמסלָאז טָעּבִיג רֶעז
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 : ףךָאְרְי אל יִמ ןֵבָבּו
 + "א פ"ע רדסוי5פ
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 הארי . ףֶחונֲחַּת רוה םיִמָר יֵמֹורְמִּב לֹונָד .ףיִתְחַת רֶׁשֲא לַּכ ַּהוכָג ףָארִי .ָתיִלֲעְתִנ דואו תל ףישָעמ םכב .ְלַעָּפ ףנטמל לעוּפ ןורָא אָ
 האר"י .ףֵכיְֵׁש רַחְנִּב שָׁשְרַחְתִהְב ריש ּומיִעְנִ .ףֶביִבְס םינצַה םיִריִע ןֹומָח
 בּורּכ ףאָרָיי : ְךֶּתְעַמְׁשִמ תוׂשֲע םֶחלַּתְשַהְּב ּונָנִה ּורְמאֹי . ףֶּתָעַרְל םיִקיִרְבַטַה םיִקָרּב ףיִמ ףאָרי : מעז יֵנְּפִמ ּוצּפָנ םירוצה יח . ףימער ילגְלנְ םיִקיִז רהוז
 : ףינונש יִצָת רֹואְו תיִנֲת בל ְףיִנֲאנִש יִפְלְו ןָפואְו
 יו בג קשמ ביז ףסְרענמ םיִסָנ ףיִכָנר

 תקבְרּו הפָּכןולְמ א
 1 .ףֶתָרְפִׁש תַלָחנְ ֵּלְכֶח ל ףאר

 םויַה ךֶרֶי ןאצ . טפוש לֵכְו רֵׂש ריקָּפ ּךָאָריִי : ףְתאֶרְקִל ןוּכִי בֶבֵל רַבְּב ְךֶמֵע
 :ונּוינָּפ שָפּותו שלח הָמְלַעְו הָבֹור .ּונויְגִלְו רֵצֹוע דגוקו יונק ְךָאָרי + םֵּפָׂשִהְּב

 ; םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ְךֶלֶמ רֵעָל םֵמֹורְחִּת . םיִכָלְּפ לָבְו תֹופָנ ןֵכָׁש ףָאָריי ויי

 :ךֶלֶמ ְךֶאָרֵי אל ימ ןֶבְבּ . ק"ושת פ"ע דסוימ:
 םיִזָרַה םַכָח חַצָג רַאָּפְִיּדְמִׁש .םיִזנְניִרְתַס לָּכ רֶּת למ

 רק .ףישודק תֹונֲחַמ בֶכָר יתובר ְךֶלֶמ
6 

 ,םירוצי לָּכ ֹודֹובְכִל רצ ְךֶלֶמ : ךיִשְדְקִמִמ םיִהֹלֲא אָרֹונ ּורְמאֹי ךיִבֹו
 למ :זועָמְל יי בוט ורידי ימי ְֶלֶמ :אָבצִנ אָבְצ רָׂשַבְּת ולכיֵהְּב דֹובְּכ .הֶבְצַקְו רקח ןיא ּותְלְדנל ְךֶלֶמ :ץֶרֶא  םֹורְמ .ץֶרָאָה הֶאְלָמֹותָלִהְּת אָרֹונ ְךֶלֶמ הָלָס .לֶלֵהְתִי דֵעָל רובְְו ּוזִע ךֶלֶמ :םירוצנ ןושיִאְּכ םיִעְרֹויּךיָׂשֲעַמ תַאילְּפ

 ט"ע שוריפ
 סָאר ןָעמּונרַאפ טסָאה ד וו יֹוזַא רּומִתְּ
 סָאװ רּופְּכ םֹוי םּוא תֶרֹוטְק ןופ גנּופמָעד

 { ןיסיוטשיג ןיד ץנַאג ןֶעוווג ןינָעז ַײז
 רֶע אּוה ךּורְּב שודקה גיניק רֶעד יפ ְךֶלָמ

 , ןיכַאז !גָיגרָאּברַאּפ ָעלַא םיוא טהָעז
 וד גיּבײא טנַײשַאּב טרעוו ןַימָאנ ןַײד ףףש
 ור שטײט זיא םָאד *םיִזְרָה םכח, טסווה
 רֶע לט , תֹורֹוס עלַא טסַײװ גוא טסגילק
 ןַײז ןופ ןָעפַאשַאּב שִיניפָעשַאּב ָץלַא טָאה
 ָעְכָיְלְרָעדנּואוו ַענַײד תאיִלָפ , ןֶעגָעוו רוב

 8 ואו (ם"ע רופחמ)

 יכלמל ארונ שודקו םֹורָמ . מ :לֶלֶהֶמּו לֹודְנ דֹובְּכה

 9 ּפ

 ְךֶלֶמ :לֵלְהְמֹ
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 יוו טִיהָיג ןֶענֶעז יז סָאװ יד ןַיסַײװ קרָקוו
 רעְר דַלֶמ , גיֹוא ןופ לָעֹּפַא ץרַאװש םָאד
 יד לופ זוא בוול ןַײז גוניק רֶעגיטכרָאפ
 גילויה גּוא ףייה זוא רֶע םֹורְמ , טלָעוו ָעצנַאג
 רָעד ןּופ םיִכָאְלַמ יד וב גיטכרָאפ זיא גוא
 גּוא ךיֹוה זיא דנַאה ָעטכֶעֹר ןַײז ּדֵלֶּפ . רָע
 ץנַײר יד םיִרֹוהְמ . קרַאטש יא דנַאה ןַײז
 נּוא ןעביול קרַאטש ןוהט םהָוא ןֶעלָעוו
 ןַײז וצ טונג וא םָאנ כ% , ןִיגָאז ןָעלֶעוו
 ,טַײקגילַײה טיט טנַײשַאג זיא גוא !קרַאטש

 םיכו 1
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 םלועל יי תָמָאְו ְךֶלֶמ :שָרק תרְדהְּב ייל ווחתשי םיִּכַו
 רבוד למ : הי .לֵּלַהְּת המשנה לכ רוׂשָע לֹולֵה . .הָיּולְלַה

 ֹוּתרְַפִת תֶרֶדַא ,הָיְנ לֵב יִפּב ור למ ןח :םירשי
 ;הָיּווֲח תַחַתְבּו םּורְּב

 {םִיֹוגַה ְךֶלֶמ ְךֶאָרָי אל יס ןֵכְכּו , ביא פ'ע רסוופ

 אל םָמָעְו םיִדּודְּב ךיֶנּוחְּב ,םיִבּוׁשֲח ּךֶדֶנְנ ּוהֹותְו סֶפֶא םִיֹוגַה
 םּכְׁשַהְּב ד ךיִקיִתְו , םִָיַח םיִהָלאַּב םיִקּובְד ְךיִקָבְד . םיִבָׁשָחְנ

 .םיִנָבּומ ְּךֶדְבָעְל הָאְרִיְּב ףיִרָבְד יד ,םישְרופ ְךֶדּוחִי בֶרעַהְו
 ּומישי ד ףזּוע ןויִכְָּב ד .יִחּוקְל ,םָתֹויְלֲח קּוקְפִּב ךל םיִעְרֹוּכ ףעּודי
 םיִדיֵעְמ ףמע . : הָמיְִו הָוְרֶע םּוחָי םיצקשמ ףָאוׂשְנ .םֶלְסּכ
 ;םָתֹולֲהֶּת בֵׁשֹוי הָּתַא שודק ףיאְבְצ !םיִמֹלֲאָה יֵהֹלֲא ףָתּונְדַא
 ףֶתָנּומֲא ןָמֹוא ךֶמיִמְּת ,ליעוהל רָמַלְמ ּףֶּב םיִנָעְׁשִנ ְךיָעָר ןזח

 ; ןּומָאני םֶרֲעְַ
 !יִּכ םִיֹוגַה ְּךֶלֶמ ּךאָרָי אל יִמ ןֵכְבּו . ק"רשת םיע .דסוימ

 הָּתַא םֶר יִּכ  םיִבָׁשְקִנ דיִמ ףֶחֶכִנ בל םיִכְפֹוׁש ,םיִבָש ףֶל ּונְּתִי הָרּות יִּכ
 ךיֶתֹוקְדִצ יִּכ :אָשונ ןוָע ףֶמֶׁש תֹויָהְּת שודק ,אָּׂשַנְתִמ שארל לבל

 רָסָחַה ףֶמֶע יִּכ ! םיִעָרְזּו בּונָּת תִיְחַמ םיִאְׂשּונ ִרָּפ ,םיִעָרְפֶמ לֵא יִרְרַהְּ
 .הָאְרִּת לַפָׁשְו בֶבֵל הנ כ : הָרֹוּת םיִאָמַחָל דע יַיַח לֹולְס . אָרְוהְל הָחיִלְסַהְו

 א"ע,

 ט"ע שוריפ
 טָאג ּוצ ןֶעקּוּב ךיז ןיִלָעוו ָענַײר יד םיננ
 טוהט טָאג דֶלֶמ , טײהניֹוש רֶעגָילַײה טימ
 :טכער טנָאז נּוא טַײקגִיטכֶערִיג ןֶעדייר

 רֶע סָאװ תֹוריֵזְנ יד וימי , טַײקגִיטרַאפ
 ןַיזַײװ ןעשטנָעמ יד ףיֹוא ןָעווָעג רזוג טָאה
 ןָינָעז םיִטָּפְׁשַמ ָעלַא נּוא תֶמָא זוא רֶע סָאד
 ןיא טּביֹולְיִג זיא טָאג דָלֵמ , גיטרַאפטכָער
 יקרַאטש ןַײז תָרְדִא , רֶעּבַײל ָעלַא ןּופ ליומ
 לִימִיה ןַיא ןֶעּביֹוא טגָאזיג טרָעוו םויהנוש

 { ררָע רֶעֹד ףיֹוא ןעטנוא נּוא
 ריד ּוצ ַײז ןִיּבָעג גנּונֲעקַאּב א ןָעֹד הָדית יִּב

 ,הֶָבוׁשְּת ןוהט יז סָאװ עגיזָאד ר
 6 (6"ע רוגהמ)

 ץיגעק ץראה רֶעַײז ןֶעסְוגרַאפ וז זַא םיִכְפֹוׁש
 =נָא רלַאּב טֶעּביג רֶעַײז טרָעוו דיפ , רָיד
 נּוא ףייה טמִיּב טָאג ּוד ןֶעֹד יפ , ןימּונְיג
 .=רֶעד סָאװ עלַא רֶעּביא ןֶעּביֹוהרֲעַד טסִיּב
 גיּבײא ןופ גָעוו םָער לּולְפ , ןִינָעז ןָעביוה
 ןָעד יִּכ .עגַידנַיז יד ּוצ ןַיזַײװ ּוטסּוהמ ןִיּכֶעל
 גָירֶעדָינ א גּוא ןַיכָארּבּוצ ןײא טסהָעז ּוד
 לוו יזַא טונ זוא הֶרַמ ןַײד פופ , ץרַאה
 .רָאנ טהָעז רֶע סָאװ שטנָעמ ַא ןופ הָדַמ יד
 ןַײד ּוצ ןֶע'ד יִּכ , זיא ןיגיֹוא יד רַאּפ סָאװ
 ךַײא טָימ , טקיקִיג קרָעוו ַעלַא זיא גנוקוק
 ישֹרֲאֿפ טָאװ סָאד םּומָּכ , גידסלַא ּוטסהָעז קּוק

 ןענרָאּב
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 םַגְו םּומָּכ . רּוקָס לעופ לַּכ ְךֶמָּבִמְל יִּכ : הֶאְרִי םִיַנעָל רֶׂשָבְּכ אל ףֶתֶדֶמ
 :לבוק ₪ הנענ אָרְִ םֶרֶמ .לבקל םיִהֹוּת הָטּושַפ ךֶדָי יִּכ : רוקח ל ָהֶּתִא םּותַמ
 זועו יִּכ : םיקּוקז רוצק יִפְל הקל יִעְּוז : םיִקָזַח לַעַמ לודנ ףְרסח ִּ
 ףתשל ףּכרב יִּכ .טָּפשִמַה תש ָתאָרְקנ ןֵּכ לעת , טּפְׁשֶמ בֵהָא ָךְתּוכְלַמ
 לַע ענָּבַהְּב יִּכ ןוח :ְףינָרֲא ּתְַּבִּמִה תודמה יִתְשְּב לֹודָג . ָניִרְּ םיִמֲחַר

 : םֶתנְל ףפצק ק יֵפּונֲא בוׁשָּת ל ָךֵּפַא , םֶחָנְּת הָעְרָה

 ;ףֶל יִּכ םִיֹוגַה לכ ףאלנ אל יִמ ןֵבְבּו
 . ש"ב ת"א פ"ע דמוימ

 ןֹורֵגְּב ּףְל : הָפֹוּכ ףַא םּוחַר ּףֶתָלַהְת יִּכ . הָּפ לַּכִמ הָאָנ רֶדֵא 7
 תּואָג ףל : רַמֲאָנ ב רֵּכִנ אל עוש יִּכ .רַמַאְתִי ןור םיִריִסַח

 הימּוד ל : רֶזֲאָנ הָרּובְנַּב טֹוּפְׁשִּת םיִמָר יִּכ , רָזֲאְתִי זועָו ׁשֵּבַלְּתִ
 :לק ןיֵעְּכ יִצְצֹונ םיִשְלשמ ָךְתָׁשּודְק יב ,לֶלכְמ ֵפֹויָּב הָלֶהְת
 ךֶל  םיִרָדֲעַנ אֹלְו קוח םֶתיִוְצ יִּכ ,םיִריִדֲאַמ זוע םיִצָנ תַיְמֶה ףל
 : םיִפָרֵׂש ל ַּתַמיִאַמ םיסכמ םיִנָפ יִּכ . םיִפְפּורְתִמ ּףֶתְרֲעַנמ קוד יו
 ָהֶתֹנְּפ לֵכָּב ְךיֶניֵע יִּכ ,םיִמָׁשֹּפ ץֶרֶאָה םַנְּכִמ תֹוריִמְז ל
 ָּתַעַמְׁשִמְל רוס יִּכ . םיִּבְרַמ הָנּומֶא םיִרָקִּב םיִׁשָדֲח ל + םיטטושמ
 ףמעונ יִּכ ,םיִקָצּומ תֶקָצְו םיִקָזֲח הופט ףל :םיִבּורְּכ םיִׁשָח
 יִּכ .ףיִׁשנָי ןֹוׁשיִאְו בצע קֶלַחְי ל : םיִקּוצְמּו םיִלָאְרָא םיִחָצֹוּ
 יִּכ . לךגלו קוחְל הָרּובְנּו חפ ְךֶל ןזח :םיִשָנַה ףהּור םָלּובְנ זָאֵמ

 :לֵדָנְּת ןֹוׁשָל לָּכ ְּךמָׁשְל

 ;הָתֲאָי לי יִּכ םיוגה ְּךֶלֶמ ּךָאָרָי אל יִמ ןֵכְבּו
 . ק"ושת פ"ע דסוימ
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 ט"ע שוריפ
 ריד יב זיא טלעטשרַאּפ וא זיא ןַינרָאּב
 ןער יפ ,םלַא טסַײװ נוא טשרָאפָינ םלַא
 וצ לֵּכִקְמ טקערטשיגסיוא זָיא דנַאה ןַײד

 , דנוז ִירֶעַײז ףיֹוא הָמְרַח ןַיּבָאה סָאװ יד ןַײז
 רֶעריוא רַיד רַאפ ףוז טגָאלק סָאװ רֶעד םֶרָּט
 רֶעּבִיא לש , טרֶעפטֶעִיג רֶע טרָעוו טפור רֶע
 ןופ טָאג רעד ןֶעפּורֶעגנָא ּוטסרָעוו םֶָעֹד
 ןיטפָעהַאב ּוצ זיא הָדֶמ ןַײד ןָעד יִּכ , טְּפְׁשִמ
 ּוד לֹודְָג ,ןיִרַה תבמ םָעד ּוצ םיִמָחרֶה תרס
 תֹורָמ ײװצ יר םימ טָאג רֶעטרָעּפכַאָענ

 8 8 (0'ע רועומ)

 ןָעוו ןעד .יִּכ . טלָעוו יד ןיפַאשַאּב ּוטסָאה

 נּוא דניז ינייז ףיֹוא הָסְרִמ טָאה רֶענַײא
  ףיר ּוטסקנֶערַאּב ריד ּוצ עיִנְכַמ ףיז זיא
 ,לֵחֹומ םהָיא טסִיּב גוא ןַײּב םָעד ףיֹוא
 שמּוא ּוטסלָאז טָאג ןַיד ןַעטָעְּב רימ ףֶּפֶא
 םָאװ יד ףיֹוא יִּפּונֲא , ןַירָאצ ןַײד ןֶערֶעק
 םַעַּכ ןוא טסיּב נּוא טנַירֶעצִינ טסָאה ּוד

 : ןֶעּבֶעגרַאפ ּוטסלָאז ןֶעווָעג
 טרַאטש נּוא 3ּיול ןַײש זיא םָע הָלִהְּת הָתֲאָי

 טקרַאטשַיג יא ָאד רעד טָאנ ּוצ טק
 םימ
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 התאי :רובעל הֶאְרָיְּב אָּב ויָחְתִּפ יִמּו .דֹובָּכה למל תֶרָאְפִתְו הָרְיִפְצ הָתָאְי : ביִנְׂשַהְל וחבש ןּונש טושק יִמּו ,ביִנְׂשִי ֹוחֹוכְּב םֶרְכ תֹומֵמֹור הָתַאְי .רֶדַאְל ולד
 םסחה אלו לֶלֵמ יִמּו .םיִמָלוע יֵחָל הָלָׁשְמָמּו חצְנ הָתֶאָי ;ןְמַאְתִהְל ודוה רדָה ןופס יִמּו .ןְמֲאְנַה לֵאָל הָדּות תֹונֲע
 .תולהת אונ תֹוכֲאְלַמ רַּפַסְל הָתָאָ יולי םיִמּולַבְּב
 םש רוחי הָתֲאְי : תֹולֲהְקמְּב רַׂשְּב םֶרּואְּב ּבְרֶעְכ יִמּ
 הָתַאָי :הָרָעְרִּב ולָע ןועמ םּוכָמ יִמּו .הֶדָיִעָהְל דֶּבְכִנַה
 ;ריִּכהְל ויָכָרְד קָבָד דו יִמּו .ריִּבְזַהָל הֶלֶס רּוצ יִדְַח
 ולולה םָלָה ןונה יֵמּו .הָנְנְרִּב דלסל קיִתְו יַאְדַו הָתָאְ
 תוריש ץּוחְ יִמּו ,הָנוע לֶכְּב קיִדצ שורד הָתָאָי :הֶנְרנָל
 ,םֹוליֵעְל קיִדַצ תֹוטָעַה תפר הָתֲאְיוח :הָניִעְמַהְל ונְכִׁש

 ;םולֲה רע אָּב ִכֹנֲא ימו

 :יִּכ הָתֲאָי ףֶל יִּכ םיוגה ְךֶלֶמ ְףָאָרָי אל יִמ ןֵכָבּ
 . עבורמ ב"א פ"ע דמוימ

 יִרּודנ יִּכ . ףּורֲעְלַבְי הָכָרְבַּב רָׂשָב יִתיִרָּב יִּכ . ףּורָּפִאְי הָמיֵאְכ שא יִקּורַא יִּכ
 הָלּומֲה ימוה יִּכ , ףּורֹודְי הָציִדְּב ףֶתָרְבְר יקב יִּכ . ודיני ר רַהַגְּב ּהַבֹוג

 םֶתְרַמְּב לּובְז יֵּכַז יִּכ .ףּורֲעַוי םָדֵעוְּב יקי ינוהו יִּכ . ףודוהי הָנָהְּב
 יב .ףּודימי םָמֲעַמִּב רהוט יִרָסְפִמ יִּכ ָךּורֲחָי םַּכְחִּב רֶלָח יִפָח יִּ .ְךּודיִבי

 ידְמֹול יִּכ , ּודְּבַכְי ם םֶהיֵפְנַכְּב םיִבּורְכ יִּתָכ יִּכ . ףורחיי םֶלּוחְיְב ךֶתֶאְרִי יערי <
 יִאּושְנ יִּכ .ףּוריִאְמִי םָללַהַמְּ םיִפְפֹועְמ תֹונֲחַמ יִּכ .ףורּבלי םקהַלְּב ףחקל

 ערע
 -ה

 ט"ע שוריפ
 ףיֹוא ןַיגָארט ּוצ טַײרּביגנָא זוא רֶעװ גוא ימי ךיז ןָאק רֶעװ גּוא יִמ

 ל" ומ ות וס ות ומ ות ו

 . טַײקגילַײה טָימ

 טַײקרָעּפכַא ןַײד ןִיֹנהָענִיג ּוצ ןִיגָעוװ רָעַד
 ןיא ןעמוק ןָאק רֶעװ גּוא ימי , ןיקרַאטש ּוצ

 ,טכרָאפ טימ םהָיא ןָעניד ּוצ ןִירֶעיֹוט ענַײז -
 םעד ּוצ ּביֹול ןֶעריײר ּוצ ןַײש זיא סֶע התא
 ןָאק רָעוו גּוא יִמּו ,טָאג ןיגיטּפַאהרָאװ |

 ןופרַאד טִינ לָאז רֶע סָאד ביול ם'טָאנ ןַידַײר
 , גנוסילשרַאפ טימ ליֹומ ןַײז ןיסילשרַאפ
 תֹוחיִלְׁש יד ןילויצרָעד ּוצ ןַײש זוא םָע הֶתֶאָנ
 ,ּבֹול טימ גוטכרָאּפ זיא רֶע סָאװ טָאג ןופ

 6 (מ"ע רווהפו

 סֶע הֶתֶאָי , טכרָאפ ןַײז ןּופ ךָאי םָעֹד ךִיז
 < ןופ םיִדְסֲח יד ןִיקנָערַיג ּוצ גַיּבַײא ןַײש זיא
 זיא רֶעװ גּוא יִמּו ,טָאג ןַיקרַאטש םָעֹד
 ׁשָרקִמַה תיֵּב א ןֶעֹוּב לָאז רֶע סָאד טרָעטַײליג
 = ,ןָעּור ןיטרָאד ןִינֶעק לָאז הָניִכְׁש ןַײז םָאד
 קירצ םָעד ןֶעלִיהּוצנַײא ןַײש זוא םָע המ
 ,םִיא ןָעּביֹול ּוצ תֹוכָרְּב טימ אּוה ךּורָּב שודקה
 סָאד שטנָעמ רֶעגָירנַיזַא ףיא ןַיּב רָעוו נוא יס
 { בול ס'טָאג ןירַײר וצ ןִימּוקִיג רָעהַא ןִיּב ףיא

 לכב
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 יסמוע יּפ , ףּודְלַטְי םֶרּולְסּב ךֶס יִבּוכְס יִּכ י ףּודיִגְנַי םָמָאֹנְּב םיִרָשְנ
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 ְךֶלֶע
 .ףּוריִעצ םֶתָרָצִּב ןוקצ '| יקעוצ יִּכ .ףּודחפי לָפִּב אָלָפ יֵאיִלְפ יִּכ ב הּודיִעְי ועְּב
 כ ןוח : ףּודערי טמְרּב ףתפצר יִשָגֹור יִּכ . ףּודקִי םָאְרַקְּב חדק יֵחּורְק יִּ

  ףּוריִמְַי הֶלָהַתָּב םות יִכְמֹות ו . ףורהס לָבָשְּב תֹובֲהְלַש ביִבש

 :לֶכְב יִּכ הָתָאָיֶל יִּכ םווגה ְֶלֶמ ּףשְרי אל יִמ ןֵכְכּו
 . ם"א ם"ע רפוימ

 םֵׁש רּורָּב ְךּורָּב .ךָלְרִנְל ץֶמֹוא ףיסוא ןוא לֶכְּב
 םיִבְבֹוד ָךּורְּב .ףלולח בנְׂשִי הָמָׁשְנּו ףּוג לֶכְּב :ְךֶלֶדֶג

 דֹובְּכ

 ךּורָּב .ְךֶלֶע תּוכְלַמ בהאתמ ןוח לֶכְּב :ךֶלָהֶא יעטנ דל
 םיִחָצֹוּפ ׁשֹודְקְו
 ְךּורָּב .דל

 א ארי ז
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 טי

 שנמו רֶמְקִמ תֹויוְ לֶכְּב + ךֶלֵעְל ל ךיִא
 ַחּוט לֶכְּב .ךֶלָשְּב יָע

 ;ךֶלֶצֲא ןומָא יֵעְׁשֶעַׁשְמ ּורְמאֹי ורב ףלצ ןויסח ץֵעֹוי
 רַחַא תֹונֲעַל ְךּורְּב .ךַלֶהִה ֶתּוהָלֲא ּודָחִיְי לֶסָּכ לֶכְּב
 ₪ לֶכְּב 6 'תַביִמֲח
 םיִמָאֹונ

 סס8 66

 "לחה להצ ורב לד ינצ
 טיסנ האֵלְפַ

 .ךֶלֶכֵׂש יֵמ ימש רעסו חיש ךּורְּב .ףְלוקשמ דקו רֶסֶח
₪ 6 

 ;ְךֶלּורֲח תַצַה לע םֶׁשֲחַר ְךּורְּב . לרגל ז ץ לב .הלידגהל זו וע
 קי יי ו רע ללב אל", 7 ו מג 4

 ם"ע שוריפ
 ןירהעמ ףוא לָעוו טפארק עלא טימ םוא לֶכְּב

 םּביֹולעג , ףיד ןֶע רֶעּפכַא וצ טַײקרַאטש
 ןּופ ןִימָאנ רָעטרהָעָיג רֶערָאלק ןַײד מא
 נא ףּוג ןיצנַאג םָעד טימ לבג , טיוקסיורג
 יד ,טקרַאטשִיג בוול ןַײד טרֶעוו הָמָׂשְנ
 :עג ןַײר ןַיא טצנַאלפִיג ןִינָעז סָאװ ןֶעדּוי
 טימ לס לֶכְּב ריד וצ בוול ַא ןַיגָאז טלָעצ
 גנולמאזנייא ןייר ןיגיצניוא ןייקנַאדִיג עלא
 ןֶערָעפטנֶע ידי יד .  םייקבילטָעג ןַײר
 ךָאנ "רַעְו םָלֹועָל ֹותּוכְלַמ רובָּכ םש ךּורָּב;
 ףֹוא תבמ לֶכְּב , עמָש תאירק רעטּבִילְיג רע
 הָרִמ יד טִימ ַײס , ַײז טסּוהט ּוד סָאװ 8
 ןופ גָאװ גוא סָאמ יד טימ ַײס , דָּסֶח ןופ

 6 (8"ע רווחמ)

 וצ ןיטסולג נוא סלַא ףיד ַײז ןֶעּביֹול ,ןיר
 ָעלַא ףיֹוא םיש לֶכְּב ,לֹוק ןמד ןימָענרַאפ
 םרוטש עלא ףיֹוא נּוא רֶעמיֹוּב יד ןופ תוריפ
 ןַײר טִימ ןיפאשאב ןְינָעז סָאװ לֶעמִיה ןּופ
 וד ןֶעגָאז גּוא , הֶכָרְּב ַא ַײז ןֶעכַאמ לבש
 סוג םלַא טסָאה וד סָאד טּביוליג טסיּב
 דג ןֵהֹּכ רָעד ןָעוו תֹמיִתְפ לֶכְּב , ןיּפַאשַאב
 ןֶענַאמרֶעד ּוצ ליומ ןַײז ןִינָעֹּפֶע טנעלפ
 סָאװ ןָעדּוי יד ןינָעלּפ ׁשךפְמִה םֵׁש םָעֹד
 ןֶעּביֹוהנָא הרע רֶעד ןיא ןינַאטשִיג יָת
 טפַארק טִימ ךִיר ןִירָעּפכַא וצ דמרפ םימ
 ּתּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ףּורְב, ןִיגָאז ןָיגָעְלּפ גּוא
 גנואור על ןיא ןָבָש לֶקְּב ,"רָעְו םָלֹועָל
 וא :
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 מי רָב .ְֶלֶׁשֶא יֵדְנְמִמ םֶנְדעַתַהְּב ןֶכָׁש לָכְּב זח

 :ָךְלָשַמ ְךֶל ּונְתִ
 :יֵמְכַח לָכְב יִּכ הָתֲאי ךֶל יִּכ םִיונַה ְֶלֶמ ּךֲָריי אל ימ ןֵכָכּו

 .ק"רשת פ"ע רסוימ
 יֵּבְר יִמָכַח : ןוּבָה ףֶתאֶרְקִל םיִרָרֹועְמ רחש . ןוכל םיִלָחַאְמַה ְךֶרֶד םות יֵמְכַח

 ףּורַצ יֵמְבַח :םֶתָבְדִנ תוצר םיִוחּפְשַמּו םידוק .םֶתוּבְלַּב םיִרָׂשִיַה תורות
 יִרָמָא טְׁשֹוק תּודָע יֵמְכַח : ףֶמָלּוא ףֶּפָס רֹוקָׁש םידקופ : ףֶמּולָע םש תויְתֹוא
 .ףיֶרָּבְרִמ תֹויַּפּו םיִפוצ םִאַנ יֵמָכַח מא מדגל תווש םידקוס . ףֶּתַמֲא
 . דובָּב ,ןּונַח ףיפמ ליִעֹוהְל דָמָל יֵמְכַח ;ףֶריֵבְר ייֵרֲעַׁשּב םיִבִשְמ הָמָחְלִמ
 בורק םיוק ףְבּוט .קיִדַצְו .לשומ םיָהְלֶא תַאְרִי יָמְכַח : ןּונְחְּב ל ףֶמְַל םיִמָׂש
 + תַעַדּומ תֹּואָנ רָמָז םיקקוז . תַעַדָו הָמְכָח ֵנֹומְמַמ ׂשּוּפִח יֵמְכַח : קיִדְצמּ
 יֵמְכַח  הָחָלְסּו הָעָמִׁש ןּוֲחְַּב םיִמּוה ..הָחיִלְסַה םוי תַדֹובֲעַּב יּודַו יֵמְכַח
 תיִרְבָּב יַתְומּ יִמָבַח ןוח : : ףירבעל רוכְז אָנָא .םיִעֹונ .ףיֶרָע בוש תַחַ םיִרָבְר

 : ףיִתותְלב יקפוד ןוזא םֶתְקִנָא . ךיֶתֹודְמָל הָתּורְּכ

 {לָכְבּו םִיֹוגַה יֵמְכַח לָכְּב יִּב הָתַאָי ףל יִּכ םיוגה ךֶלֶמ ְךָאָרָײ אל יִמ ןֵכְכְו

 ;ףליִליהְּ םֶתּונַנֲאַׁשְו םיִדְדֹוׁש תֶוְלָש ,ףֶלֹולֲה ווע ןֵמָאֵי ףֵקָוּת לָכְבּו
 ךֶמֶמֹורְּב םיִקיִדַצ תונרק ,ּךיִנּומֲא דוס קּפִמּוי שָנְר לָכְבּו

 ץֶרָאֵמ םיִדָגֹוּב יִתֲאַּפ ובכל רַּכְרְכיִו זַזְפִי דעצ לֵבְבּו ;ְךנֹומְרַאְּב
 םֶתָּכִמ ץֵחַמַמ ּךֶלּונְס .ּףֶלֵעְל ריש רשוי םֶצוע לָכְבּו : ףֶדֶּכַאְּב
 םֶדֹובְּכִמ ץֶרֶא יִכְלַמ .ףֶלֶדֵנְל רֶמָז םַעְנּוי תופנ לֵבְבּו : ףֶליֵעתַהְּב
 חַטָּב ְּךָעְמַנ תַנַּכ .ּךֶדֵבָל ּףֶמֶׁש בֶנושי ןׁשָל לָכְבּו :ףֶליִדַהְּב
 ןָסֹוחֵמ םיִאָמִמ תריט .ְּךֶלּוצְלִצ עַמָׁש דיּוהי די ֵבְבּו : ףרדבְּב
 םֶהיִפְלַא תּובְבְרְל ףייּורז . ךְבּושו ְךֶמּוק עיִסְ הָנַח לָכְּו :ְךֶלֶצְַּב

 מ"ע שוריפ
 טסעוו וד זַא ּךיָכּוְס ,ףיד ןֶעּביֹול וצ גנַאזיג א תֹוריִּפ עטי יר ןופ הָאְנִה ןַיּבָאה ַײז זַא

 ןופ ןֶעדנּואוו יד ןּופ ןָעלַײה ָעטּבִיליג ענייד יר ךיד ןֶעּביֹול ְךּורְּב , רֶעמיֹוּב ענַײר ןופ
 =רָעה ָעלַא ןיא נּוא לֶכְבּו ,קַאלש רֶעַײז וז טסָאה ּוד סָאװ םטונ ןַײד ףיֹוא ימורפ

 ןֶעגנוזיג ןִירָעוװ טָעוו רֶעדנֲעַל נּוא ןֶעטּפַאש : ןֶעּבֶעגְיג
 גּוא לֵכְבּו , ךיד ןִירָעּפכַא ּוצ גנַאזיג םִיזַא | טעו טַײקרַאטש עלַא טִימ נוא ףֵמֹוּה לֶכְבּו

 ןָערֶעװ טּביֹוליג טעו רֶעטרֶע ָעלַא ףיוא .,ּביֹול עקרַאטש ןייד ןַײז גיטּפַאהרָאװ
 גּוא יֶכְבּו ,רֶָמָז יִלָּכ יִולרָעלַא ףיֹוא ןַימָאנ ןייד ןִירָעװ טֶעוו גנולמַאזנַײא עלַא ןיא נּוא לֶכְבּו
 ןָעצִיז ןַײר ןַײז טָעוו ןָעהְיצ נּוא ןֶעהּור ָעלַא נּוא לֵכְנּו ,טַײהרָאװ ןַײד ןופ דוס רֶעד טכוזִיג

 טסָעװ ּוד זַא ךַײרװ ,ןמטשפיוא ןַײר בוא ןַירָעװ ןֶעגנּוזֶעג טעו טַײקרַאטש ַץלַא טומ
 ענַײד 6 6 |  (ש"ע רווחפ)
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 ןורֵבָאַל םיִציִרָע ןֹומָה .ְּךֶרּוחְי תּונְדֶא ּוכיֵלְמַי לָכָו לֶכְבּו : ףֶביִׁשֲהַּב
 לָחיִּכ ךֶחְמַׂשְּב ףווג .ףליח םָצוע חֶׂשּי ְּךֶרֶד לָכְבּו :ְךֶדיִחְכַהְּב
 ּומיֵרּועְנ ףיָנּומֲא .ּךֶׁשְרַק םש םַמּורְתִי תֹוכָרְּב לָכְבּו יח :דָל

 : ךָשְרַחְּב רֶשֶנְ ה
 יָכְכּו םנונת יִמָכמ לָכְב יּכ הָתִאָי ףֶל יִּכ םִינַה ךֶלֶמ ףַאְרי אל יִמ בב

 | ; םָתּוכְלַמ
 .ץ"רשת פ"ע דסויפ

 .םיִעיִּבַ ּוהְי ףָחֶבִׁש ץֶרָאָוםִיַמָׁש .םיִכָלְמַה יכְּלִמ ְךֶלֶמ ףְתּוכְלַמ ןוּכִּת םָתּובְלַמ
 . םיִלָלוע יִּפמּכ רֵמְֵּת זועָוהָשְרִק . םיִנומָה םיִנומָה ןורָגְב ּואְרָקִי ףְתּומְמּור

 .םישודק תַנּכ יִעְסִנ ּולֲחְנִי הָכּולְמ רֵאָּפ .םיִלֵא לֶא םִָיָאָב ודיני ףיֶתֹוקְדִצ
 ,םיִׁשיִרֲאַמ ּוחָצְּפִי הָנְרְּב ףֶׂשֵעְזַנ רוּפס . םיִבֲהֲאַּב לכ נתי ףֶמֶש דובָּכ יּולֶע

 רחש הָׂשוע ְךיָנָפִל .רָשָּב לָּכ םיֲִחַּתְשִמ .םיִקָרֲא ּואְלמְתַי ףֶתָאְרָי ער םעונ
 ּוְמָשִי ובָלָמְּב ןֵכָל .ץֶרָאָה ןמ םיִעָשְר רע? ףְתולַכְּב ְּףֶתּוכְלַמ זיח  הָפיֵעְו

 :ץֶרָאָה לֵגָתְו םִיַָׁשַה

 יָכְבּו .םיוגה יֵמְכַח לָכְב יִּכ הָתֲאָי ףֶק יִּכ םִיֹונַה ְךֶלֶמ ּףָאָרִיי אל יִמ ןֵבְכּ
 : ףומָּכ ןיִאָמ םָתּוכְלַמ

 ג ב"א פ"ע דסוימ

 שא ךֶקְלַבְּב ףומּכ ןיאמ . םִיַמָׁש יֵמְׁשּו םִיַמָׁש ְּךֶצְמַאְּב ּךֹומָּכ ןיֵאֵמ
 ךֹומָּכ ןיאמ . לָפֹואְו ְךֶׁשֹוח ןושיא ְךֶלֶלֶנְּב ךֹומָּכ ןיִאמ : םִיַמּ

 ןיִאמ .ְץֵחַמְּב ַעיִקָרְךֶליִדְבַהְּב ףומָּכ ןיִאֵמ : לָּפֲאַמַמ רוא ךֶקְלָדְּב
 םיפו תאֶבִצ ּךֶּכַוְבךֹומָּכ ןיאמ : ץחש יור תּווְַחָל ְּךֶדֵעְּב ףומָּכ
 ךְֵּכַטְּב ףימָּכ ןיִאמ + םיִאיִלְּפ יליח ךֶנסַחְּב ּךֹומָּכ ןיֵאֵמ . םיִאָרֹנְ
 ;םיִדָנְמ חיִמְצַהְל ןג ףֶבציְּב ךומָּכןיִאֵמ .םיִדָרוּו אָׁשֶד אָצמ

 ט"ע שוריפ

 %ימיה םָעד ןיטַײרּפשרַאפ נוא ןַילװטּפָא ןָעכַאמ דנָעזיוטמ להיפ עטיירפשרַאפ ענַײר
 םָע ןיאפ ,ןִירָעסַאװ יד ןּופ טפלעה יד ןָעשיווצ | םָעוו תֹוכָרְּב עלא טִימ נוא לֶכְבּו , ןורעקמוא

 .ןָערֶעוו ןֶעּביֹוהרֶעד ןימָאנ רֶעגילַײה ןַײד
 רֶעלדָא ַא יו ןֶעַינרָעד טסָעוו ּוד זַא ּדיִנּומֲא
 ןָעּבילג ײז סָאװ יד ןופ ,דנָעגוי רָעַוז

 | : ריד ןָא

 ןַײר יװ יֹזַא ָאד טִינ זיא םָע ףֹומָּכ ןיֵאֵמ
 יד ןיקרַאטש ןּוהט ןַײד ןיא ןֶעכַײלג

 זוא םָע ןיִּאַמ , לימוה !כיֹוה יד גוא למיה
 ןיא ְּךֶליִדְנִסְּב ,ןיכַײלג ןַײד יו ֹזַא ָאד שנ

 ִז 8 (ם"ע רווחמ)

 ןיא ֶּכִּב , ןֶעבַײלג ןַײר וו יֹוזַא ָאד םִינ זיא

 םָאד לָיח ָערֶעטיֹול סָאד ןיּפַאשַאּב ןוהמ ןייד
 םָע ןיפפ ,םיִכָאְלמ יכילקערש ירָעטול יד ןִינָעז
 ןיא דְסֶּכטְּב , ןיכיילג ןַײר יוו יֹוזַא ָאד םָינ זיא

 ןָארג ןופ ןיוגסיוא סָאד ןַיטַײרּבנָא ןּוהמ ןַײד
 מינ זיא םָע ןיאפ , רָעטיירק ַײלרָעלַא גּוא

 =נָצ טסָאה וד זַא ְךֶלֶלַכְּב , ןֶעבַײלג ןַײד ָאר
 בוא ןוז יד טכיל ץווצ יד טלָעטשִיג ףיֹונ

 וד
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 ןיִאְמ , םירידָא ּוצְְׁשִיךֶלֶלַמְּב ףֹומָּכ ןיִאֵמ :תֹולָזִמּו המיִבּו ליִסְּכ ׁשֶע ךֶבֵהַלְּב ךֹומָּכ ןיִאמ . תוראמה יֵנָׁש לוג ךֶלֶלַכְּב ּךֹומָּכ ןיאס |

 שמר ְךֶבֶנַשְּב ךֹומָּכ ןיאמ : םיִרָיוָא יִסָּט ףפוע? ְּךָמָאונְּב ףומפ
 ֹומָּכ ןיִאְמ : הָיַחְו הָמָהְּב ׁשֶפָנ ְּךֶמְצָעְּב ףומָּכ ןיִאֵמ . הי יֵעְמִמ
 ה ןָתָיְל ְּךָתְוצְּב ּךֹומָּכ ןיִאֵמ . ֹוּכִסְמ ףֶלֶא יִרְרַהְּב םּובֲא ְךֶרֶקָפְּב
 ןיאמ .הָמָדֲא יבמ רֶפָע ּךֵצְִּקְּב ךֹומָּכ ןיאֵמ : וב קָחַׂשְל תר
 ; םיִמָלֹוע יֵנְׁש לּולְכִׁש ְךֶנְקַתְּב ףומָּכ ןיִאֵמ .םיִמָיִמ םוי ְֶתֶבָׁשְּבךֹומָּכ ןיִאֵמ ויח : הָמְכָח אֵלָמ תיִגָכָּת םָתֹוח ְּךֶמָקָרְּב ךֹמָּכ

 ;דֶתֶא יי ּוניֵתֹלֲא יי לֵאָרְׂשִי עַמְׁש ןֵכְבי
 / לופכ ב"א פ"ע רדפויש

 םיִנֹוע תיִרָבַּביִאְּבַה .ּניֵהלֲא יי םיִרְמֹוא בַהַאּב םיִרּוזֲאָה
 ,ּוניֵהֹלֲא יי םירמוא ליִנְּב םילואנה ;דֶחֶא ַײ

 םיִרָמֹוא הָנָהְּב םימוהה ; דֶחָא יי םיִנֹוע : ַעֵדְּב םיִׁשּורְדַה
 דבזּב םידובזה : דָחֶא יי םיִנֹוע דַעוְּב םיקיתוה :ּוניַהֹלֲא יי
 :דֶחֶא יי םיִנֹוע ליִחְּב .םיִנּונֲחַה ,ּוניֵחֹלֲא יי םירמוא
 םֵחַיַּב םיִסּוחְיַה ,ּוניֵהֹלֲא יי םיִרְמֹוא םַעַמְּב םיִסּוכְּמַה
 ,ּוניֵהֹלֲא יי םירמוא רָתָכְּב םיִלּולַּכַה :דָחֶא יי םיִנֹע

 ט"ע שוריפ
 יװ יֹוזַא ָאד םִינ זיא םֶע ןיאס ,הָנְבִל יד
 ןֶע כַאמ ןּוהמ ןייד ןיא ּךֶנְהַלְּב ,ןֶעכַײלג ןַײד
 ןיסווה ָאד יד לימה ןיא תולזמ יד ןימַאלּפ
 .ןירעטש יד נא הָמיִּכ נוא ליִסְּכ נוא שָצ
 ,ןיכַײלג ןַײד ווו יֹוזַא ָאד טָינ זוא סֶע ןיטס
 ןיסיֹורג םָעד ןיפאשאּב ןּוהמ ןַײר ןיא ךֶדְקְפְּכ
 רֶע סָאד ירָּבַה רוש, רֶעֹד זיא סָאד םקֶא
 רניזיֹומ ןופ זָארג סָאד גָאט ָעלַא פָא טסָע
 טינ ןִיא סֶע ןיאס , להָאמ ןײא ןוא גרֶעּב

 וד זַא דֵתְוִּב ,ןָעכַײלג ןַײד וו יֹוזַא ָאד
 ּוצ ןְהֵיְוַל םָעד טְפֶעהַאּב םהָיא וצ טסָאה =

 אד טִינ זיא סֶע ןיפפ , םהָיא טימ ןֶעלַיּפש
 ןֶעּבֶעוו ןוהט ןַײד ןִיא ןֶעכַײלג ןויד יו יז -

 ןושארֶה םֶדָא ןופ הָרּוצ יד ןָעּפַאשַאּב נא
 6 (8"/ רוותמ)

 להָאצ יד סָאװ םתוח ַא ןֶעוווג זיא רֶע סָאװ

 , ןָעווֲעג םהָיא ןיא ןִינָעז תֹומְכָח ָעלַא ןופ

 ,ןִיבַײלג ןַײר יוו יֹוזַא ָאד טִינ זוא םָע ןיפמ

 דנורג יד ןַיטַײרּבנָא ןּוהט ןַײד ןיא ּךְנְקְִּג
 ;טלָעװ יִנָעי גוא טלָעוו רע ןופ טסעפ
 טימ טרּוגַיגנָא ןינעז סָאװ יד בֹסֵאְּב םיִרּוזֲאָה

 ְךּורָּב שודקה ןּופ טפאשבול רֶעֹר
 יד םיִלּואְנַה ,טָאג רֶעזנּוא זיא טָאג ןִיגָאז אּוה
 ררפ טימ שזַײלרֶעד ןירָאװ ןִינָעז סָאװ

 הָחְמִׂש טִימ הָריִׁש טגָאזיג ןַיּבָאה יוז רָמֹולְּכ
 יד םידּובוק , טָאג רֶעזנּוא זיא טָאג ןִיגָאז ַײז
 לייהט ס'טָאג ּוצ ןַירָאװיג ןַימּונַיג ןִינָעז סָאװ

 יר םיִנּונֲתַּת ,טָאג רֶעזנּוא זיא טָאג ןיגָאז ַײז
 סי טָאג ןופ טגָילָעזטַײלָעג ןינָעז סָאװ
 טפַארק 8
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 םיִרְמּוא לה ראי םיִלּומֲה :דח יי 3 יא םָעְל מ םיחוקלה

 םישנורה < .ניֵהלֶא : שירמוא בשקּב םיאורקה : דָחֶא :
 ט םיִרְמֹוא דֵקָׁשְּב םיִנָאוׁשַה וה ;דָחֶא יי ינוע קו

 : דוח לכ לע ףולמתו ר ב בנות ח" 2 |
 רָתֶא יו הָיְהִי אּוהַה םויַּב ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֶלֶמֶל יי הָיָהְו ףאיִכְנ דִי לַע בּותַּכַּכ

 | +רָחֶא ומָשּו

 לע דךתמיאו ףישעמ לָּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ְךֶדֶחַּפ ןת ןֵכְבּו
 ווחתשיו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ ְךּואְרִיְו ,ָתאְרְּבַש המ לָּ

 תושעל ,תֶחֶא הָדנֲא םֶלְכ ושָעְַו ;םיִאּורְּבַה לָּכ נפל
 .ןְמְלָׁשַהָש ּוניֵהֹלֲא יי ּונָעדְיָש ומְּכ .םלש בֶבָלְּב ךנוצר
 לָּכ לַע אונ ךֶמשְו .ְךֶניִמיִּב הרוב ךְדָיְּב ווע ךיִנְפִל

 :תאְרְבַש המ
 הָוקְתְו ףיִאְריל הְלַהִּת ,ּךֶמַעל יי דֹובָּכ ֵּתןֵכְבּו

 םילְַימל הָּפ ןוחתפו ,ףישְרודְל הָבֹוט
 תחימצו ,ְּךֶריֵעְל ןֹוׁשָׂשְו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמׂש ,ְּךֶל

 מ"ע שוריפ
 . גינַײא ןיא טָאג ןָערָעפטנָע וז טמקראטש ןָעְרָעפטנָע וז הקדצו הָבּוׁשְּת ןופ טפַארק
 ןִינָעז םָאװ יד םיִלּולְּכה |, גינַוא א טָאג
 הָרֹוּת רֶעד ןופ ןיֹורק רֶעד טָימ טגַײרקִיג
 יד םיִחּוקְלִה ,טָאג רֶעזנּוא זיא טָאג ןִיגָאז יז
 ןיא ראפ ןֶערָאװֶעג ןֶעמּונָעג .ןֶענָעז סָאװ
 .גינווא זיא טָאג ןֶערֶעפטנֶע יוז טָאג וצ קלָאֿפ
 ביל טִימ טּביֹולעג | ןִינָעז םָאװ יד םיִלּוגְסִה
 ,טָאג רָעזנוא זיא טָאג ןֶעגָאז וז טפַאש
 טימ על ןָענֶעו סָאװ יד םיִמּומֲעָמ

 9 (ט"ע רווחפ)

 .טזַײלָעגסיֹוא ןֶענֶעז סָאװ ןֶעדּוי יד םיודפה
 ןָעגָאז ַײז טַײקנַײש טִימ םִיַרְצִמ ןופ ןֶערָאװֶעג
 סָאװ יד םיִעּונְצִה , טָאג רֶעזנּוא זיא טָאג
 זיא טָאג ןָערָעפטנָע ַײז רֶתְסְּב הֹקָרְצ ןֶעּבָענ
 גנוסוילפ טימ ןָעַיירש סָאװ יד םינמישס ,גינמא
 רד םיִבּוסְממ ,טָאג רָעזנּוא זיא טָאג ןֶעגָאז לז
 ןעניד וצ קשח טימ טנהָעלֶעגנָא ןָעֹנָעז סָאװ
 וניצגייש זיא טָאג ןירָעפטנָע יז םינוע ,ה"בקה
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 ךֶריִׁשְמ יֵשְי ןֶבְל רַנ תכירעו ,ףךְבע דודל ןרק
 .ּוניִמְיְב הָרָבְמְּב

 םיִריִסֲחַו ּזֹולֲעַי םירשיו ,ּוחְמׂשִיו ּואְרָי םיקידצ ןכְב
 הָעְׁשִרָה לֶכְו .ָהיִּפ ץֶפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגו הָנְרִּ

 :ץֶרָאָה ןמ ןֹודָז תָלָׁשְמֶמ ריִבֲעַת יִּכ הָלְבּת ןֶׁשֶַּכ הָלְכ

 רַהְּב ,ְךיׂשֲעַמ לָּכ לַע ,ְּךֶרָל יי הֶּתַא ךולמתו
 ריִע םיִלָׁשּוריִבּו ,ְּךֶדֹובְּכןֵּכְׁשִמ ןויצ

 יי ךֹלְמִי .ףשדק יִרְבִדְּב בּותָּכַּכ ,ּךֶׁשְרק
 .ּּהָיולְלַה רֹודָו רוד ןויִצ ְךיַהֹלֲא םלועל
 בּותָּכַּכ .ְךיֶדָעְלַּבִמ הֹולֲא ןיאו ,ףֶמֶׁש אָרֹונְו התא שודק

 שדָקִנ שודקה לֵאָהְו ,טֶּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי הב
 :שוחקה ְךֶלֶמַה .יָי הָּתַא ורב :הקְרְצְּב

 ּונתממורו ,ֹונָּב תיִצְרִו ּונֵתֹוא ףבחא , םיִמעָה לֵּכִמ ּונֵּתְרַחְב התא

 ונָּכְלַמ נָּתְבַרָקְו ,ךיֶתֹוְּצִמְּב ּונָּתְׁשַרְקְ , תונושלה לָכמ

 : : תא ןק ּוניִלַע שודקהו לודנה ְךְמֶׁשְו ,ףֶתְרּובעַ

 הָשּרָהל הזה תּבׁשַה יי םוי תֶא הָבָהַאָּב ּוניֵהֹלֲא יי ּונל ןֵתְּתַו

 הָחיִלְסִלְו הָליִחְמִל ,הָזֲה םיִרָּפַּכַה (םוי תֵאְו ,הָחּונְמִלְו == =

 אָרקַמ (הָבֲַאְב חנשל) ּוניֵתֹונֹוֲע לַּכ תא ו לֶחְמִלְו ,הֶרָּפַכְלּו

 ;םִיָרְצִמ תאיציל רֶכֵז ,שרק

 רֵכָזִיְו רַקָּפִיְו עמָׁשִ הָצָרָיְ הֶאָרי עיִגְיְו אביו הָלֲעַי ,ּוניֵתּונֲא יהלאָו ּוניָהלֶא

 רו | 0 8 א (ט"ע רווח
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 ,סאָר ןעֶמ טְנאָו ךאָגְרעֶד גּוא ,תֹוחיִלְמ טְגאָו ןעֶמ גוא יּונָל חַלֶס; ןָא טֹּבייַח יז רער

 םיִנושאָר תונוֲע ּונָל רָכְזִת לא .הָמֵה םָלֹועמ יִּכ ףירסמנ יי ךיָמֲחַר רובָז

 ונדקפ ףֶמֵע ןוצְרֶּב יי "יז נֵרְכָ .דֹואְמ ּונולך יִּכ ְךיֶמֲחַר ּנּומְדִקְי רֶהֵמ

 תב הָז ןֹויִצ רח ךָתָלֲחַ 'טֶבָׁש ָתְלַאְנ םָרק ָתיִנַק ףְתָדֲע רֹוכָז . ףֵתֵעּוׁשיִּב

 םָחַרּת םּוקָת הָּתַא .חַצֶנָל חַּבְׁשִּת לא ןויִצ תַבֲהַא םִיַלָשּורְי תַּבִח יי רוָז .וּב

 םִיַלָשּורְי םוי תֶא םודא נבל יי רוכָז : דָעומ אָב ִ ּהָנְנַחְל תֶע יִּכ ןֹויִצ

 ךיִדֵבֲע פֵאָרְׂשִיְלּו קָחְצִיל םָהָרְבַאְל רוכָז ; ּהַּב רוסיה דַע ּורָע ּורָע םיִרְמֹואָה

 םִיַמָׁשַה יֵבְכֹובָּכ םֶכֲעְרִ תֶא הָּבְרַא םֶהיֵלֲא רֵּבַרְּתַו ַּ םֶהְל ּתְַּבׁשִ רֶׂשֲא

 ףירבעל רוכז : : םלועל לֲתְנְ םֶכֲעְרַזל ֵּתֶא יִּתְרַמָא רֶׂשֲא תאֹזַה ץראה לֵכָו

 :ותאמח לֶאְו ועָשְר לֵאְו הָזַה םַעָה ישק לֶא ןַפַּת לא בקעילו קָחְצִיְל םֶה הָרְבַאְל

 רֶׁשֲאַו ּונְלַאֹונ רֶׁשֲא ,תאָמַח ּוניֵלֲע תֵׁשָת אָנ לַא קח
 | ּונאָטַח

 :ּונְרְצּוי ונל חַלֶס ונרגצ ּונאָטח ק"וח
 1*%ודנ ליק, ןא טיח ןעֶמ רֶהאָנ ,טיִנ םאָד ןעֶמ טְגאָו תולָפק לייֵהְט א ןיִש

 ףקנ יִּכ .הָּכַבֲא יִלֲהק רַעְּב ׁשֶפֶנ יּונֲעְּב .הֶּכְבֶאְו ׁשֵרְּכ םיִנּונֲחַה הָרְּבַדֲא
 .ינרק עַרָגִּכ יִנעיְִׂשִה הָכְּב : ; הָכָּב הֵּבְרַה םֶעָה ּוכָּב . ֵכְבַמ לֶזְרַַּּ

 פאה .יָנֹורְג רַחַנ יֵאְרקַּב יִתְעַגי ,יָנֹור יִמּוק יתמנו ִּתְמַמְדַה . ונורה שורו הָנֲעַל
 דָרונ רֹוּפִצִּכ יִתְרְדונ , הבופ הָנָהְו תחנ חוק ,הָבּורֲא אורק תַשְנּוה ינורְנ
 תָבְרַצִמ . הָבָחְרּ יִאיִנְמ ןושל הָבּורְד : הָבּורְד תשק ינֵּפִמ . הָכָרְסִנ יִּכְרדְ
 םלשל אָּבַה ; וגאײה ,אָּב םוי הָנִה ,הָּבָחְּ ול םיק ןֵכָל . הָבֲהָל ׁשֵׂשַחַּב םיִנָּפ
 ;םיִנֹוּפ ףילא רֶׁשֲא םיִנָמָאְ םיִנָבְל ביִמָהְלּו םיִנֹולְסְ םיִבְרָמְל . .םיִנֹומְלַׁשְו לֹומְג
 ומָמָז נאפה ,ּןמָמָו יִשְפַנ תחל .ומק יִלָע םיִּבַר וקַעצי ,ּומָהְניְו יל םיָנֹופּו
 תֹואָבְצ .יִנעְמִמ ו ּוחיִרָה .ְךיֶלָע תיִרָּב 'תורָכָל ּוצֲעונ .ףיָלֵא ראָוצַּב ץּורָל
 בֵנֵּתְׂשָהְל ץּורָי ףִּב .ךֶכָּמַ דַחַּפִמ אָּבַחְתִמ ְךֶליִח : ְךֶליִה בוזעי ךיֶלֲע . ךליח
 ךֶבּומ : ; ונאטה .ףֶבּומ בַר הָמ .ףּבְרִהְו ףְביִטַהְו ףֶבֵהַאְו } ןָעָשּב . ףֶביִמְחַהְּב
 .בוׂשָו םיִשּובְכ יִרְכָד חק . כושל ְהיֶלֵא ךאָצָמִהְּב לֵּפַנְתִמ , בּוׁשָי רָאָׁש הָבאֹי
 וז ףררב . ונילכ הָנָחּ וניִנָש כ .נָלַבִּת לֵאְו | ְךְנֹורֲה בּושי : בוש עֶדוי יִמ

 תמא תפש

 יִּכ ּהָנְנָחֶל תֵע יִּכ ןויצ םֵחַרְּת םּוקָת הֵּתַא
 :רעֶּפ םאָר ןעֶלעוֶו ריִמ .דָעּומ אָב

 ְךיִז טאָה רֶׁשֹועַא .לשמ יִּפ לַע ןייַמְׁש

 *עָנ א רֶּבּוכְמ שיִא א טיִמ ןעוֶועֶג ףרשְמ
 םעֶרָא ןעֶראוָועֶג זיִא סאוָו , ריִבָנ רעֶנעֶזעוֶו

 טיג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶטְפעֶׁשיִנ יד לייט
 11 8 (ט"ע רווחמ)

 ְךיִא םֶהיֵא ּוצ טְגאָז רֶׁשֹוע רעֶד טְקיִלְגעֶג
 טיִנ ןדנ םּוׁש ןייק םיִנ ריִד ןופ גְנאַלְרעֶּפ
 טְסְלאָז יד סאָד זיֹולְּב ראָנ תֹונָּתִמ ןייק
 ןעֶמ ירו עֶלְטְנעֶרָא הֶַּּכ יד ןעֶרייֵלְקְסיֹוא
 ןעֶראוָועֶג הָצּורְמ ףיֹורעֶד זיִא רֶע , ףְראַד

 שוק מֶע םיִאָנְּת יד ןעֶּכיירְׁש טְמעֶנ ןעֶמ
 ןייא
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 ריִּכְזַנ .ויָנָפ הָלַחְנ רַחַי ּונָלְּכ יייַײז  ּונָלְּכ ְךֶמֵע אָנ טָּבַה ןֵה . ונָליִּכְׂשַהְל ףלג
 ויָנָפְל : ונפל הָיְַנְ נֵמיִקְי < ןיִנֶּפ רוא ניֵתוזֲחַל קֶרֶצְּ ,ויָניִנְּפ תַרְקִי תיִרְּ
 ,ומּוק םויָל םיִּכַחְמ חַצֶנ . ומּוקְבּ וּבְבָשָּב ֹודֲחַיְמ םע . ומיקַהל רָפֲעַמ ףַצַפַצִמ
 רי רַאַפְל . ישופמְר ׁשַחַּכ ףֶצָי ומוקממ + ; ונאטה .ומוקֶממ :י 2 רובָּכ ְךּורָּב
 יש :יִשָפ תועְרב הָעְבָׂש יִּכ , שיפל הָשק הָדֹוכֲע בע יִשּופְּכ רֵֶא

 ומיד . בָא תומק יִביִרָי ורצק : ; ונאשח .ורצק םיצוקו םיִמָח ער ּורָצֲאָנ
 הָביִרְו יי יִנֵמְפָׁש .יִבְרֲעָל םירז קֶׁשֹועֵמ ְךיִתאָרְק .יִבֹורְו יִשיִׁשְי תיִרָכַהְל
 יקידצמ - .רֶקתּת ךינָפִל .םיַרֹוה תקדצ . רֵקַבְת יִרָׂשָי ךֶשּפְַּ יִביִר : יִביִר
 ףינפל רבוד ר רקָש : ונאײח .רקש יִרְבּוד יִּפ רֵכָסָי , רקעי ַעיִׁשְרַמּו בירק
 םיִעָשְר תֵאֹוׁשִמּו . אֹּבִמ הָוֲאַג לֶגָר יָנֵרְמֶׂש . ובעפת יִּכ ףיֶניֵע דָגָנָל - אבי אל
 בֵרֵעַּת .םָרֵקְל ףיִנָפְל םיִנַעְתִמ תַלִּפִּת .םֶדְק יִהֹלֵא ףינפל אֶת : אֹבָת יָּב
 יי  ְךיֶלֲעְִמ םָדָק :וגשח ,םָדָק ָתיִנְמ ףתרע רֹוכָז , םֶדְקִמ םיִנָשַּ םָחָחְנִמ
 הָּתַא ְךּורָּב .יֵנְרָיֲעָהְל ְךיִקָח | קוחרמ הב יִנְד תַּבּותַּכ בֹוּתְכִל ּתְַע .יָנּודֲא
 יָנֵרֹוה ,הָיְהִיְו תְרַמָא דֹומֲעַיְו תיִוָ : הָיַחְמּו תיִמָמ ליִעֹוהְל ינדמל 1 + ינְדְמִל 0
 ףיִנָפְל יערזו הָיְֶאְו ואמת הָיְחֶאְ יֵנֵניִבֲה םָלֹועָל ְךיֶתֹודֲע ,הָיְהֶא םיִמָתְו ףיכרד
 יִּבְל ר י טי ָאֹובְּב ךצ דַעְּב ה דיִמָּת תֶרוקַּכ תל : -

 ונפש + , קל שרי לא ניחא אבי / וניקרצ תַאָצֹוהְּב תַשוב שב
 יָניֵעַמְמ םימ הָביִאְּׁשַה ,הָעָׂשֹונ םֹואָל ׁשֶרָדַה ונקקוחמ : ונקקוחמ ַי יי

 1 ונאטח .הָעַׁשְוְַו + ְךיֶנָ ןּפ רֵאָהְו .הָעְׁשֲעַּתְשִהְל יֶתֹוקחִּ ּוניתושפנ חמש , הָעּוׁשְיַה

 דןֶמֶע יִּכ ןּוַת ..הָחְלָסְל ניִנֹוע ונל רַתַעַהְו , הָחיִׂש ְךיֶנָפ נפל ּונָבַפָשְּב הָעָשונ
 ּויְהִי ּוניֵעָׂשַּפ . םִיּוחְד אֵצָנ אלו הָחָלְס : : הָחָלְמ יָנֹדֲא הָעְמֶׁש יָנֹדֲא . הָחיִלְסַה

 תמא תפש
 ןמז ןייק. ןאק, ףיא רֶע טְרעֶפְטִנַע ,הָנּותֲחַה טְגעֶרְּפ ןעֶמ הָנּותֲחַה ןֵמָז ןעֶּגייַרְׁש ּוצ ןייַא
 ןעֶטייֵרְגְנָא ףךאב ְךיִא לייונ ןייז ליִּבְגַמ טיִנ רֶהאָי ּבְלאַהַא ןיִא רֶע טְגאָז רֶׁשֹוע םעֶד
 ייא הָלַּכ יִד ריִּפ גְנּוטאַטְׁשְסיֹוא ְךיִלָטְנעֶרֶא רֶחּואָי אל ראָנ הֶנּותֲח יד ןייז לאָז םּורַא

 הָטּורְּפ ןייק טיִנ ףיֹורעֶד ְךיִא ּבאָה לייַוְרעֶד ןעֶמעֶרָא םעֶד טְגעֶרְפ ןעֶמ ,רֶהאָיַא יו
 ףרַּבְתִי םֵׁשַה זַא ףאָה ףיִא סאָד ויֹולְּב ראָנ ןִֵמָז םעֶד ליִּבְגַמ זיִא רֶע ןעוֶו ףיוא ןֶסְחִּי

 םעוו 18 6 (ט"ע רווחפ)
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 םיִּיַח : ונאטח ,םִיַיַח רוקמ ףֶמֶע יִּכ ,םיִיַחַה רואָּב רואל ּונֵחְנ ,םִיּוחְמ בָעָכ
 אָרקְו .הֶ לוקְּב השירקמל םיִׁשָנ . הֶזַה םָעָה תיִרָאְׁש ןֹוחָּת . הָז יִלֶא דֶמָחְו
 הָזַמּו הָזִמ .שורחי רקובל שרח הֶזו . שורקל ודָי בֹוּתְכִי הֶז ';הֶז לֶא הֶז
 ףַּכ . לוקה ויָלֵא אֹבְּנ שורק ; ונאטה , שורק שחק שודק רַמָאְ שודק שלש
 ; לוק ירא עַמְׁשֶאָו , לוק יִשיִעְרַמְּכ ויָאְרוק תוקנ .לֹוקְׁשֶל ַעיִרְכִי 'תֶלֹוּבָׁש
 וי רֹוּכְִי , םיִמָחְר יִרֹוקְמִמ יִתּוכְלַמ ּולְּבַה . יור עיִמְׂשִהַּכ לֹורָג לוק

 ; ונאשח ,םיִמֲחַר אֵמָּכ לַע בֵׁשֹוי ל לא . םיִמָחְתּומ ביִבָסְל

 בוקעי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכָוְו ָתְרַמָא רֶׁשֲאַּכ תובָא תיִרְּב ּונָל רֹוכְו
 רֹוּכְזֶא םֶהָרְבַא יִתיִרְב תֶא ףַאְו קָחְצִי יִתיֵרְּב תֶא ףֵאְ
 { רֹוּכְזֶא ץֶרֶאָהְ

 רֶשֲא םיִנושאָר תיִרְּב םֶהָל יִּתְרַכָזְו . ָּתְרַמָא רֶׂשֲאַּכ םיַנֹוׁשאָר תיִרְּב ונָל רֹוכְז
 2  יָנֲא םיִהְלאֵל םֶהָל תויָהְל םיֹונַה יי םִיַרְצִמ ץרָאמ םָתֹוא יִתֹאָצֹוה

% } 5 =? 

 הֶתיִחְׁשַי אֹלְו - אל א = יי םּוחַר לֵא יִּכ בּותַּכָׁש הָמָּכ תחש לא
 הָבֲהַאְל ּונֵבָבְל תֶא לומ + ! םֶהָל ץעַּבׁשִ רָשָא * ךיֶתובֲא 'תיִרְּב תֶא חַּכְׁשִי אלו
 הָבַהָאְל הערז בַבְל תֶאְו ךֶָבְל תֶא ףיֶהֹלֲא ַײ יו לָמּו בּותָּכֶׁש הָמִּכ מֶע תֶא
 נמר וניתּובש בֵׁשֲה : ףיָיַח ןַעֵמְל ףֶׂשַתַנ לֵבָבּו ָךֶבָבָל ֵבָּ ימלא יי תֶא
 םיִמַעַה לָּכִמ ףְצָּנִקְ בָשְו ףמחרו ּףְתּובְׁש תֶא ףיֶהֹלֶא יי יי בָשְו בּותַכָׂש הָמָּכ
 ףמדג היה םִא בּותַכָׁש הָמַּכ ּונֵחָרִנ ץָּגְק ;הָמָׁש ףיָהֹלָא יי יי ְציִפֲה רֶשֲא
 ּנְתָׁשְקַבְּב ּונל אָצְמִה : החי םֶׁשִמּו ימלא ַײ ֶצָּכַ םָׁשִמ םִיַמָּשַה וצְקִּב
 ְךֶבָבְל לָכְּב ונָׁשְרְרִת יִּכ ַתאֵצָמּו .ףיֶחלָא יי 5 תֶא םָׂשמ םָּתְשַקְּ בּותַּכָׁש הָמִּכ
 הָחֹומ אּוה יֵבֹנָא יִכֹנָא תְרַמָא רֶשֲאַּכ ףנמל ּוניִעָשָפ הָחֶמ : ףשפנ לָבְבּ
 ָּתְִמָא רֶׁשֲאַּכ עכו בַעּכ  ּוניֵעׁשמ הָחְמ רֹוּכְזָא אל ימאטו יָנֲעַמְל יָָׂשִמ
 וניֵאָמַח ֵּבְלַה : : יִּתלַאְג יִּב יא הָבּוׁש ְףיֶתאֹמַח ןָנֶעָכָו ְךיִעָׂשְּפ בַעָכ יִתיִחַמ
 םיִנָּשַּכ םֶביִאַטַח ּויְהִי םִא ַײ רמאי הָחְבְוְ אָנ ּוכְל בּותַּכָׁש הָמְּכ רֶמצַכְ גל
 ונרתטו םיִרֹוהְמ םִיַמ ּניֵלֲע קֹורָז + יהי רֶמָצַּ עלותב ומיִראְי םִא ּוניִבְלִי לש
 יַּכִמּ םָכיֵתֹואְמּומ לֹּכִמ ֶּתַרַהְטּ םיִרְוהְמ םִיַמ 'םֶכיֵלֲע ִּתִַרְְ בּותַּכָׂש הַמָּ

7 
3 

 תמא תפש
 סאָד ןייז לְהאָּמַא ןעק ןעֶפְלעֶה רימ טעו
 ןעֶניִדְרעֶפ ּוצ קיִלְגַא ןעֶּפעֶרְט ףיז ןעק, ריִמ
 גְנּומאַטְׁשְסיֹוא ףיֹוא ׁשֶרֹוח םעֶד ןיִא ְךאָנ
 ןיִא 5א] םֶע סאָד ןעֶגְנאַלְראַפ ףיא לעוֶו
 ףיא ןעֶד ,הָנּותֲח יִד ןייז םּורַא ׁשָדֹוח א
 אָרֹומ ךיא לע הֶאְצֹוה לַעַּב רעֶסיֹורְנ א ןיִּב

 6 (8"ע רווחמ)

 טיִנ ריִמ ייַּב לאָז דְלעֶג סאָר זַא ןעֶּבאָה
 סאָד ןייַז לֶהאָמ א ןעק םָע נּוא ,ןייג קעוֶוַא
 ראָּפ עֶנייֵׁש א ןייֵג קעֶװַא הָליִלָח לאָז םִע
 ףיוא ןעֶגיִדְרעֶּפ םייק לעוֶו ףיא סאוָו רֶהאָי
 .ראַּפ םיִׁשּוּבְלַמ ןייק ףיֹוא טיִנ הָנּויִח ןיימ
 מיג הָנּותַחַה ןִמְז ןייק ףיא ןעק הֶלַּכ יד

 ןעלע טשםיוא 18

2): 
 19 סוג 11
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 יִּכ , בוש הָמָּכ ּונְרֲהַטְו הָזַה םויַּב ּוניִאָמִח רֵּפַּכ ; םֶכְתֶאי רֵהַמֲא םֶכיֵלּולְג
 ּונֲאיִכְּת : ודָהְמִּת . ונפל םֶכיִתאטַה לֹּכִמ םֶכָתֶא רָהֵטְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הָזַה םויַב
 ישדק רַה לֶא םיִתֹואיִבֲחַו בּותַּכֶׁש הָמָּכ ךֶתֶלֵפְּת תיֵבָּב ּנֵחְמַׂשְ ףשרק רה לֶא
 תיֵּב יִתיִב יב יִחְּבְזִמ לע ןֹוצָרל םֶהיֵחְבִוו םֶהיֵתֹולֹוע יִתָלָפִּת תיִבְּב םיִּתְחַמָׂשְ

 .!םיִמַעָה ל ארי הָלָפִּת |

 םיִמָחַרְּב לֵּבֹקְו ,ּוניֵלֲע םחרו סּוח וניֵהֹלֲא יי ונלוק עמש
 הֵבּוׁשַנְו יא י וו ונֵביִׁשֲה :ּונְתְלַּפת תֶא ןוצרבו

 ויהי :ּונָגיִנַה הָניִּב 4 הָניִזֲאַה וניֵרְמֲא : : םֶדקִּכ נימי שדח
 ;ּונְלָאוגְ ונרוצ וו ְךיֶנָפְל ונָבְל ןֹויְנִהְו וניפ ירמא .ןוצרל
 לֶא :ונָמִמ חקת לא ףשךק חּורְו ְךיֶנָפְלִמ ונכילשת לא
 לֵא ;ּונֵבְזֲעַּת לא ּונֲהּכ תולכב הָנקְז תַעְל ונכילשת
 תוא ונָמָע הָשַע :ּונָמִמ קחרת לֵאְו וניֵהֹלֲא וי ונָבְזַעַּת
 : ;ּונָּתִמֲחַנְ נָּתְרֲִעַי וי !הֶּתַא יִכּושבייו נינו וארִיְו הָבֹוטְל

 .ּונֵמיִלְכִּת לֵאָו ונשטת א נְֵַעַּ א ּויתובֲא יאָ ניֵהֹלֶא
 ףיתוצמ ּונֵדְמַל .ּךֶתָרותְל ּונֵבְרַק .ּונָּתִא ְּךְתיִרְּב רַפָּת לֵאָו

 נֵבָבָל תֶא לֹומּו ּךֶמֶׁש תֶא הָאְריִל ּונֵּבִל םֵה .ְךיֶכָרְד ּונְרּוה
 לֹודָנַה ךְמִׁש ןעמלּו : םֶלָׂש בֶלֶבּו תָמֶאָּב ְךיֶלֵא בּוׁשָנְו .ְךֶתָבֲחֲאְל
 יי ףמש ןַעַמְל .ֶׁשְרָק יֵרְבַרְּב בּותָּכַּכ ּונינועל חַלְסִתְו לֹוחְמִּת

 :אוה בר יִּכ ּונינוֲעַל ָּתְחַלָמְ
 | הֶּתְַו א נָא יִּכ , ּונָל רֶּפַּכ , ּונָל לחמ . - חַלֶס . ּוניִתובָא יחלאְו ּוניֲהֹלֲא |
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 , ו וה ו ו ו ר -- ו

 תמא תפש

 ,הָׂשֵּבִלַה יִד ןּתּוחְמ ןייד ןופ טְסְנְנאַלְרעֶּפ הֶבוׁשְּת יִד טְרעֶה ןכרש רעֶד , ןעֶלעֶטְׁשְסיֹוא

  ןאַמיִרָא רעֶסיֹורְנַא זיא רֶע ְךאָר טְסְהעֶז רֶׁשֹוע םעֶד ןְּתּוחְמ םעֶד קעוֶוַא רֶע טְּפּור
 ּוצ לאָז ריִד ךאָר טְלעֶפעֶג ָּוריִׁש רעֶד נּוא ראָנ רעֶה ןייַא םֶהיֵא טְמיֹור טייז יִד ןיִא
 הֶשְּכְלַה יִד רעֶּביִא טייקְניִנייַלְקַא יֹוזַא בָעיַל םעֶר ְךאָד ּוד טֶסֶּביִג םְנייֵא סְלַא רעֶדּורְּב

 סֶע ,הָנּתֲחַ ןטו רעֶד ןעֶפעֶלְׁש פָא ךיִז ּוד זיֹולְּב סאוָו ראָנ תֹונְּתַמ יד טיִט ןבנ

 14 6 (ט"ע רוזחמ)
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 וָּתְַו ףרוע ישק ּונֲא :ןּונַחְו םּוחַר הָּתַאְו םיִנָפ יִזַע ּונָא : ּונְריִמֲאַמ הָּתַאְל
 חַּתַאְו רֵבֹוע לכ נימי נָא  םיִמֲחַר אָלַמ הָּתַאָו ןוע יִאְלמ ונָא } םִיַּפַא ל ְךֶרֶא

 ; ּומָּתִי אל ףיָתֹונְׁשּנ אוה |

 ,ּונֵתְלִפִּת ךינפל אֹבָּת ואָנָא יי .ּוניִתובָא יהלאו וניֵהלֶא
 ישחו םיִנָפ יזע ּונָא ןיִאָׁש ,ּונתְנִחְּתִמ םֶלֵעְתִּתלַאְו

 םיקידצ | 'וניִתֹובֲא יקלאנ ּוניִהְלָא יי ְּךיֶנָפְל רמול ,ףָרֹוע
 :ּונאַטַח ּוניֵתֹוכֲאַו ּונְחַנֲא לֶבא ,ּונאָמֶח אל ּונְחַנֲא

 ,ּונְסַמָח ,ּונְרַז ,ּונְעַׁשְרִהְו , ּוניוֲעָה :יפור ּונְרֹּבִד נו ,ּונְדָגַּב ,ּוְמַׁשָא
 ּונְררָס ,ּונְצֲאָנ ,ּונדרִמ ',ונצל ,ּונְבַּכ ,עֶר ֹונְצֲַי :רקש נְלַפָמ

 ּוניֵעָּת , נבעה ,ּונְתַהָׁש ,ּונֲעַׁשָר ףרוע ונישָק ,ּונְררָצ .,ּונְַׁשָמ נייע
 :ּונֲעַּתְעִּת

 אָּבַה ָּב לע קירצ הֶּתִאְו ,ּונָל הו אלו םיִבֹומַה ְךיִמָּפְׁשִמִמּו ףיֶתוצַמְמ ּונְרַס |
 :  ּונְעַׁשְרַה ּונְתַנֲאַו , תיִׂשָע תֶמֶא יִּכ ,ּוניֵלֲע

 טי ר

 נָל ׁשיִחְו עָשְר ךֶרֶד בֹוזֲעַל נבל ןַתָו . ּונעָש אל ןכל ּנֲעַׂשָפּו ּונְעַׂשְרִה
 ימה ןוָא ׁשיִאְו וּכְרד עָׁשִר בוזעי ל ֶאיִבְנ רִי לַע בּותָּכַּכ . 'עָשי
 | : ;ַחֹולָסֶל הָּבְרִי יֵּכ וניהלָא לָאְו והמחריו ַײ לא בושיו

 (םויִכּו הָזַה תָּבַׁשַה תנש) םֹויָּב וניֵתֹונוֲעַל לה חַלְס ּוניתֹובֲא יִהֹלאָו ּוניֵחלֲא
 ניֵתאֹטַתְו ּוניֵעׁשְפ רֵבֲעַהְוהָחְמ ,ּוניִתֶּלְִתִּב ּונָל רֵתָעַהְוהֶּזַה םיִרּופְּכַה םוצ

 ְךיֶלֵא בוש ונפט עגכהו ךל דָּבְּמְשִהְל ונְרְצְי תֶא ףוכְו . ךיניע דֶגֶנִמ
 חָאְריְּ הָבֲהַאְל נֵבָבל תֶא לומג .ךיִדּוקִּפ רומשל ּוניֵתֹויְלַּכ ׁשֶדהְו . תֶמָאָּב
 חֶבֲהַאְל ל ףֶעְרַ בֵבְל תֶאְו בבל תֶא ףיֶהְלֶא ַי לָמּו ךֶתְרותְּב בּותָּכַּכ ףִנָׁש תֶא
 הָּתַא תוגְנָשַהְ תֹונֹורְזַה + ףייַח ןעמְל + ףשפנ לָכְבּו ְךֶכָבְל לָכְּב ימלא יי , תֶא
 ,ונָא הָמ 'םיִעּוריִו םִיּולְג םֵה נפל םיִרָתְסִנַהְו םִיּולְנַה םנֹואָהְו ןֹוצָרָה ,ריּכַט
 ּונֵתָרּוכְ הַמ .ּונֲחוּכ המ .ּונֵתָעּוׁשִי הַמ ּוניֵתֹוקְדִצ הַמ ּונְֵמַח הָמ .ּונֵיַח הָּמ
 ףיֶנְָל | ןיִאְּכ םיִרֹוּבִנַה לָּכ אלַה ּוניִתובָא יתלאו ּוניֵחֹלֲא יי יֶנָפל רמאנ הַמ
 בור יִּכ .לֵּכְׂשַה ִלְִּכ םיִנֹובְנּו עֶדמ יִלְבִּכ םיִמָכֲחַו יָה אלּכ םֵׁשַה יִׁשְנַאְו

 אה את: תרתערערערערער
 תמא תפש

 םֶהָל ןיֵאְׁש םיִרָבְד ולא, יד ןופ ְךאָד ויִא
 ןעֶכאַמ לְהאָמַא ְךאָנ ףיז ןעֶק םָע "רּועיִׁש
 ןעֶּפעֶלְׁש הֶׁשֶבלַה ןייז ףיֹוא ןעֶטְראוַו ןייב ןופ
 טיִנ ףיֹוא טעוו רֶע גּוא גיִסייֵרְד רֶהאָי א
 סְנעֶטייוֵוְצ , גנוטא ְּשְסיֹוא ןייק ןעֶּבעֶג ןענעק
 גְנאַל יֹוזַא רעֶדְניִק יד סאָד ןעֶמ ןעק, יוז

 היד / ףיס גְלאָפ םעֶד רעֶּביִא ,ןעֶלעוֶפ
 16 (₪"ע רוותפ)

 היֹוא גְנּוטאַמְׁשְסיֹוא םעֶד ביִיִמְתִמ ןיוש
 ןייז ליִּבְנִמ ןעֶנעק  ןיֹוׁש ףיד ור טְסעֶו
 ןייֵלַא טְסעוֶו ּוד ןעוֶו ףיֹוא הָנּותֲחַה ןֵמָז א
 אּוה ךורָּכ שירקה זיא לשמנ רעֶד ,ןעֶלעוֶו
 לֵאָרְׂשִי ןְנוא טיִמ ןעוֶועֶג ֶדֵׁשְמ ףיִז םאָה
 םיִריִׁשֲע עֶנעֶמּוקעֶגְּפָא םעֶרָא ןעֶנעֶז רימ
 קְחְצִי םֶהָרְכַא יִנָּב םיִגָטְחַי ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּכָא

 בקעיו
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 יִּכ ןִיִא הָמֵהְּבַה ןמ םֶדָאָה רַמֹומּו .ףיִנָפְל לֶבָה םֶהיֵיֵה יִמיִו והות םֶהיֵׂשֲעַמ
 ;לֶבָה לכה

 םיִקָחֶׁש ןָכוש נפל רֵּפַסְנ הַמּו םורָמ בֵׁשֹוי ְךיֶנָפְל רמאנ חַמ
 ;ַעֵרֹוי הָּתַא תֹולְגְנַהְו תֹורָּתְסִנַה לָּכ אֹלֲה
 { יםְלֹועמ ףֶמֶׁש, ןֶא שְּייֵה ןעֶמ ראָנ ,"ןיִבֵמ הֶּתַא , טיִנ ןעֶמ טְגאָו תולהק לייֵהְט ףיוא

 םיִרָבְדִּ ּונאָּב : תֹורָּתְסֶנ םַגְו תֹולָנָנ ףֶל ספא , בֵל תֹומּולֲעַּת ןיִבֵמ הָּתַא
 אֵרָיַּכ הֶז םויְּב ּנּתְשִג : ּוניֵלְלֲעַמְּב אלו ןֶפֵּת לא ונעָשְרִּב . םָּב ֶתֹוּתַפְל

 . רֶפֵאָו רַפָע לּומ חַּתְמִּת לֵא ןיִד 1 דָסֶח הֶׂשֲע עמל םּוחַרְּ הֶאָנ . רֶרָחְו

 :ןוצר תַעּב הש ּניִתָפְש יּודיִו -.ןּודָזִּב הָשועְּ ול בֹוׁשֲחַּת או תֹואיִנְׁש
 ׁשְנועַמ נֵצְלַח : ;הָׂשֲעַת אלו הֵׂשֲע םָלֵעָנְו ןודָז . ערוה "אל ערוה ּונָל רפַּכ הֶז
 ּוניֵרּועְנִמ רֶׁשֲא רֶצָי עֹורְּב ּונְׁשַפַט :ףידי הֵׂשֲעַמ רָמוח לַע לומח ,הָתיִמּ תַרַּ
 ףיִמֲחַר ומה .,ּונֵרְצִי ַעְרָוי ונשועו ונְרָצוי : ּוניֵמָעְפִל תָשְרּב ּונָּבְרְּב ןּומָמ
 ןיִד תיֵבָל : םיִרֲָהְצְו רואַּכ ףֶל יּולָע 95 , רֶתָמְי יִמ ףיֶנפְלִמ 'יֵּב נתיִחשַּ לֵאָו
 ּונתרקח ונּמְרְי זָאֵמ } "נצח םֶהָמּו הֵׂשֲע ךֶנַעַמְל , תֹותיִמ עַּבְרַא ָתיִרֹוה
 אָנ .שָפְנ 1 דרב ִּכ ּוניֵתׁשַּפַנ רוצנ + ןָוָאָו לָמָע הָמָה יִּכ ונישעמ . עֶרֵּתַ
 יְֵרויְל ָתיִלְ םֶדוס .קֶנָחְו גֶרָה חָּפִרְׂש הָליֵקְס : ׁשֶפָנ "ל ינעממ ׁשֵפָנ רקית
 :ּונָמִמ םִלֶעָנ לַעְו ונָל עודי לַע ,ּונָל רַפַּכ ּהולֶא ּוניֵעָׂשְּפ לַּכ לע ףֶּתַמֲא
 שונֲאַּב ןָפַת לֵא רוצ : ןוָעֵמ ונקג אֵמַחַמ ּונְּפ . בל רקוח ל וניוה וניֵעָׁשִּפ
 .עַוָשְּב ּונְבַרָק ףֶשֶנְּב ּונמדק .יִח לָּכ םִע ָתיִׂשֲעַּכ ונָמִע הֵׂשֲע הֹקָדְצ . ריִצָח
 ףימתב .הָקְדַמּנְ ונמחב . ןַפַת לֵא ונעשר : ּונָתָאיִרְק בושק ְףיִלֵא ונכר

 :ןּונַחְו םּוחַר ּונּואובי ח"ו
 ק
 נפל ו נֵדְמֶעְּב ןיִזָאַּת ּוניֵתָעְוַׁש ,עַׁשֶּפ לע רֵבֹוע םָלֹועַמ ְּךְמֶׁש

 ּוניְֵׁשִּפ הָחְמִּת עַׁשָפ ֵבָׁש םַעְל ,עַשָּפ לַע רֹובֲעַּת .הָלָפְתִּב
 ;ךיָניֵע דָנְנִמ

 התא :יִח לָּכ יִרְתִס תֹומּולֲעַתְו ,םָלֹוע יִזָר עדוי התא
 רֶבָד ןיִא ; בֵלְו תֹויְלִּכ כ ןחובו , ןטב יִרְרַח לָּכ שפוח

 תמא תפש
 יטעוו הָבּושּת עֶלעֶקְיְטְׁשַא ראָנ זְנוא ןופ יִד ןעֶמ טְנייֵמ הֶנּותַתה ןמְז םעֶד ֿבֹקֲעַיְו
 ריִמ הָלּואְנ יִד ןופ ןֵמְז רעֶד ןעֶרעוֶו עַּבִקִנ ןעֶמּוק ּוצ זָנּוא ףיֹוא ףְראַד סאוָו הָעּוׁשִי

 לַעָסיִּב רעֶזְנּוא םעֶרָא רֶהעֶז רעֶּבֶא ןעֶנעֶז ןעֶּנעֶג וצ ביִיַחְמ ףיז זיא רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא רעָב |
 < ףיֹוא סיֹולְּב גּונעֶג טיִנ זיִא םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ טְגְנאַלְרעֶפ רָע תועּושיו תובוט יילְרעְא
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 ןוצר יחי ןֵכְבּו :ְךיֶניֵע דָנְנִמ רֶתֶסִנ ןיִאְו ָּךֶמִמ םֶלָעַנ
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 לָּכ לע ונָל חַלֶסִּתָׁש | וניתובא יהלאו ּוניֵהלֲא וו ְךינָפְלִמ
 לַע ונל רֵּתַכתּו , וניֵתֹונֹוֲע לַּכ לע ונְל לֶחְמִתְו , "וניתאטח

 :ּוניִעָשּפ לֵּב

 - תַרֵיָעְוַבּדיִנַפְל ּונאַטַחְׁש אָטָח לַע | םֶנֹואְּב ְךיֶנָפְל ּונאָטֶחֶׁש אטח לע
 : תּוָז 1 ןֹוצָרְבּו
 7 ונאָטְמְש אָּמַח לַעְו ; ךיֶנָפְל ּונאָטְחֶש אָטַח לַעְ

 הָפ יּודְוְּב | בלה ץּומֲאְּב
 לולב ףינפל ונאטְחַש אטח לע | יִלְבְּב ףיִנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָטח לע

 : םיִרֹומּו םירוה 1 .תַעָר
 נפ ּונאַטַהֶׁש אָמָח לַעְ נפ ונאָטַחָש אָטָח לַעְו

 הָנָגְׁשִבּו ןודָזִב םִיִתָפְׂש יּוטְבִּב
 קוב ףינפל ונאָטֶחֶׁש אֵמָח לַע ; יּולְנֶּב ְךיֶנָפְל ונאַמהְׁש אֵמָח לַע

 די }1 תֹויְרֲע
 לנפל ונאטחש אטָח לַעְו | ףיִנָפל ּונאָמָחֶׁש אטָח לַעְו

 : םָׁשַה לּולְחַּב |: רָתָסַבּו יולְגַּב
 ףיִנָפְל ּונאָמָחְׁש אָּטֵה לע | תַעַדְּב ךיָנָפְל ונאַמחְׁש אטח לַע

 : םִיִתפְׂש תֵאְמְמִּב : הָמְרִמְבּו
 נפ ונאמַחְׁש אטַה לַעְו | ךיִנָפְל ּונאָמְמְש מַה לַעְו

 הָּפ תּוׁשְפִטִּב |: הַּפ רֹוּכְדִּב
 צב ְךיֶנָפְל ונאָטָחֶש אָמָח לַע תֵאָנֹוהְּבדיֶנְפְלּונאַמַחְׁש אטח לע

 : ערה 1 עֶר
 ףיִנָמל ונאטחש אֵטָה לעו 97 ונאָטָחָש אָמָה לַעְו

 : םיִעְדֹו אֹלְבּו םיִעָדֹוְּב בלַה רּוהְרַתְּב
 :ּונָל רָּפַּכ ,ּונָל לַחְמ . ונְל חל ,תֹוחיִלְס ַהֹולָא םֶלְּכ לַעְו

 עי

 תמא תפש
 רעֶזְנּוא ןעֶד ,ןעֶלעֶטְׁשְסיֹוא טיִנ הָנּוהֲחַה | ףיוא זיִא ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא סאד הָנּויִח רעֶזְנּוא
 יר ןעֶמ טְנייֵמ סאָד הָׁשְּנִלַה יר תוביימ םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבַר ,ריִמ ןעֶמעֶּב דָסֶח טיִמ
 םעֶרָא רעֶזְנּוא ןענעמ ריִמ יוו םיֹול הָבּושְת טייֵצ רעֶזְנּוא ףיוא ןעָטְראוו םינ טְסְלאָז וד
 גנאַל יו ןעֶסיוִו טיג ריס ןעֶגעֶה רְנאַטְׁשעֶּג ןמ] ןייק ןעֶנעֶק ריִמ הָלּואְנ יד ןעֶצְמעֶוְסיֹוא

 םאר 1 7 ןייז א (ט"ע רוזחמו
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 שב ךיֶנְפִל ונאָטְחֶׁש אָטֶח לַע ׁשַחָכְבי ְךיֶנִל ּונאֵמְחֶׁש אָמַח לע

 תיִּבְרַמְבּו בֶוָכְבּו
 די טאַטְחָש אטח לֵעְו נפ ּונאַטְהֶׁש אֵמח עו

 ו ןורָג תַיְמְנְּב | : רַחֹׁש תַּפַכְּב
 ישב ףינפל ּונאָטְחָש אָמַח לע | ךיִנָפְל ּונאָטְמֶש אמה לַע

 | ּוניְתותפש : ןֹוצָלְּב
 דו ונאטָחָש אָּמַח לַעְו | ְךיֶנָפְל ּונאָטָחָׁש אֶּמִח לֵעְו

 ןיִע רּוקְׂשְּב | : עֶרָה ןוׁשָלְב
 יע ְךִנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָּטַח לע | אָׂשַמְּב ְךיֶנָפְל ונאָטַחָש אָמַח לַע

 תומר 1 =  ןֵּתַמְבּו
 ל ּונאַטָחֶׁש אָטֵח לע ךינָפָל ּונאָמַחֶׁש אֵמָח לֵעְו

 1 הצָמ תּווַעְּב | : .חָּתְׁשִמְבּ לָכֲאַמְּב

 :ּונָל רֵפַּכ ,ּונָל לַחְמ . ונל חלס ,תֹוחיִלְס ַּהֹולֲא םֶלְּכ לַעְו
 תי ְיֶָפִל ונאטחש אטח לע | ךֶנָפְל ונאָטֶחְׁש אַטָח לע

 עַרַהְל םִילְגְר 1 לוע תקיִרְפִּב
 דיל ונאָטָחָש אָמַח לֵעְו נפל ּונאָטְחָש אָטֶח לַעְ

 2 תּוליִכְרַב | : תולילפב
 ְךיֶנֵפְל ּונאָמָהָׁש אטח לַע | תֶיְְצְּב ךיֶנָפְל ּונאָטְחֶׁש אט לַע

 1 אוָׁש תַעּובְׁשִּב | 1 עֶר
 ףינפל ונאָטַחָש אָּמַה לַעְו | ךיֶנָפְל ּונאָמָהֶׁש אטַח לֵעְו

 : םָנָח תֵאנְׂשִּב |: יע תּורָצְּב
 ְךיֶנָפְל ּונאָמָחְׁש אָמִח לע  תּולֵקְּב ְךיֶנָפְלּונאָטחֶׁש אָּטִח לע

 : דִי תַמּוׂשְתִּב : שאר
 ּךיֶנָפְל ונאָטַחָש אָּמֵה לַעְו ; ךיֶנָפִל ּונאָטָחֶׁש אטח לע

 : - םֶבָל ןֹוהְמִתִּב : ; ףֶרֹע תּויִשַקְּב

 :ּונָל רָּפַּפ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלְס , תוחילס הֹולֲא םֶלָּכ לַעְו

 תמא תפש
 !טְסְלאָז וד יםּוקָח הָּתַא, ,ןעֶלעוֶוק גְנאַל יוִו יֹוזַא םעֶד רַעְּביִא ןעֶרֶעיֹורעֶג טעוֶו סאָד
 .ןְּבאָה תֹונָמֲחַר טְסְלאָז *ןֹויִצ םֵחרְּת ןייֵטְׁשְפֹוא  ןיֹוׁש ּביִנ תוביט עלא בִַיַחְמ ְךיִד טְסיִּב יד
 .םִָלעֶפעֶג ףודיש רעד ןֹויִצ טאָטְׁש רעֶד ףיֹוא ץְראַה רעֶזְנּוא ּוד קעוֶוְרעֶד ךיוא הֶׂשֶבְּלַה יד
 ְגיִנייֵלְק םעֶד ףיֹוא ןיוש ּוטְסְפְראַד ריד ְךאָד יֹװִא ףיז ריִמ ןעֶלאָז סאוָו ּוצ הָבּושְּת צ
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 : תּודְרַמ תַּכַמ טֶהיִלֲע { םיִבָיֲח  ּונֲאָׁש םיִאָמֲח לַעְו
 םיִבָיַח = ּונָאָׁש םיאמח לע | הלוע םֶהיֵלֲע

 ; םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע םיִבָיַח . ּונָאְׁש םיִאָּמֲח לַעְו
 םֶהיֵלֲע םיִביה ּונֲאָׁש םיִאָטֲח לע : תאָּמַח םֶהיֵלֲע

 : 'םיָמָׁש יִדיִּב הָהיִמ | םיִבָיַח ּונָאֶׁש םיִאָּמֲח לַעְ
 םיִבָיַח ּונָאָׁש םיִאָמֲח לַעְו | ! רֵרֹיו חָלֹוע ןֵּבְרִק םֶהיֵלֲע

 :  יִריִרֲעַו תֵרָּכ םֶהיֵלֲע | םיִבייַח ּונָאָׁש םיִאְּמֲח לֵעְו
 םֶהיִלֲע םיִבָייַח נאש םיִאָמֲח לַעו : !יּולָתְו יֵאְדַו םָׁשֶא םֶהיֵלֲע ן

 : ןיד תיֵּב תֹותיִמ עַּברַא 1 םיִבייַח נָאָׁש םיִאָמֲח לַעְו

 תֹוָצִמ לַעְו הֵׂשֲע תֹוצִמ לַע .קֶנָחְו גְרַה הָפיִרָׂש הָליֵקָס
 ןיִאָׁש ןיֵבּו הָׂשֲע םוק ּהָּנ שיש ןיּב הֶׂשֲעַה אל

 .ונל םיּולְג םִניֵאָׁש תֶאְו וגל םִלִנַה תֶא ,הָׂשֵע םוק ּהַּב
 ,םֶהיֵלֲע ל ונידוהו | ךינפל םּונרמא רֶבָּכ ּונָל םיּולגַה תֶא
 רֵבָדַּכ םיִעּודיִו םִיּולְנ םָה ךיִנָפְל ּונְל םיּולג םָניֵאָׁש תֶאְו
 רע ֹוניִנָבְל ונָל תֹולְגְנִהְו ּוניֵהלֶא ויל תֹורָתְסִנַה רַמֲאְנָׁש
 ;תאֹזַה הָרֹוּתַה יִרְבְר לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל םֶלוע \

 ּוניִהלא יי ונקנ + ינקנ תורָּתְסִנְמ ןיִבָי יִמ תואיִנָש ףיֶנָפְל רַמָא * ךָדְבַע רו

 ּונֲֵהַטְו םיִרֹוהְמ םִיַמ ּוניֵלֲע קורו ּוניֵתֹואְמּוט לַּכ מ ּונרהְטְו ּוניִעָשָפ לַּכִמ

 םֶכיֵתֹואְמּומ לֵּכִמ םֶּתְרַהַמּו םיִרֹוהְמ םימ םֶכיֵלֲע ייִַר ל | טיב די לע בּותַּכַּב

 4 :םֶכְתֶא רֵהַטֲא םֶכיִלּולְג לכו

 שי אלו םּונָי אל הָנָה . לָארְׂשִי הָבּוׁש םיִבָבוׁש םיִנָב ּובּוׁש בקעי אָריִּת לא
 יִּב ךיֶהֹלֲא ְי יי דַע לֵאָרְׂשִי הָבּוש ,ףָאיִבְנ רִי לַע בּוחָּכַּכ , יאָר רַמוש

 אָׂשִּת לָּכ ולא ורָמָא 2 לא ובושו םיִרָבְד םֶכָמֶע וחק רַמָאָנְו . ףֶנעַּב ְּתְלַשָב
 לע .םיִבָש לַּבִקִמ .םּוחַר הָּתַאְו ּוניֵתְפִׂש םיִרָּפ הָמְלַׁשְנ בוט חקו וע
 ָךְתָכֲהַאְמּו ל תולחימ וניניע הָבּוׁשְּתַה לת ּונָּתְחַמְבִה שארַמ הָבּוׁשְּתַה
 יֵנְּב לַע ַּתְלַמָחֶׁש ּונּכְלַמ ךְהֶלְמֶחמּו .ףֶמֵע לֵאָרְׂשִי תֶא ָּתְבַהָאָׂש ניֵהלֶא יי

5 4 5 5 5 = 

 תמא תפש
 סֶע "דָעֹומ אב יִּכ, הָבּוׁשָּת ףיוא רצ ןייד ןופ | זיא םָע יּהָנְנָחֶל תַע יִּכ, ןעקנק םינ פייג
 לאָז סֶע םֶד הָנּותֲחַה ןמְ רעֶד ןעֶמּוקיִג ןוש זיא זיִא יז .ןעֶגילעזמייל רֶהיִא טְסְלאָז ּור טייֵצ
 ! ןֵמָא וניֵמְיְב הָרָהְמִּב הֶעּוׁשְי יִר ןייַז ןיוש תֹורְרֹועְתִה א טיִמ יז גיִלעֶזְטייֵל םערא ְךעֶּבעֶג

 8 ָפ (מ"ע רווחמ)
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 תֶא (ן הָחּונְמִלְו הָׁשּורְקִל הֶזַה תָּבשה םוי תֶא תנשל) וניֵהלֶא יי ּונָל ָּתַתָנ ףֶחיִהְכ

 : :עַשָפ תַרָּפַכְלּו ןוָע תַחיִלְָלְ אָטָח תַליִחְמִל הֶזַה םיִרּופְּבַה םוצ םוי

 ינְּב תַרֲע לָכָל חַלְסֵּת םויח , רַנְסּוְו לֵלְצּוי ּויֵמְׂשֶא רֶׁשֲא םוי
 ; רֶנֲה רֶגֵלְו לֵאָרְׂשִי

 לכל יִּכ םֶכותְּב רֶגֵה רגֵלְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תַרֲע לכל חַלְסָנְו ְךֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ
 5 : הָנְנֶׂשִּב םַעָה '

 ;תָלְֵו בוט לא ןמָאי ףמש םויה , חלסתו אשת ונְדְנַּב םוי
 : יאָרק לב דֶמֶח בַרְו חָלֵמְו בוט יָנֲא הָּתַא יִּכ .ףָשְרְק יֵרְבַרְּב בּותַָּ
 ךֶרֶדְו בּושנו ּנָמֲחַר םויח .,בֹוזֲעַו תפש ְךיִקְח נָלַעְ םוי

 ; בֹוזעַנ עשר

 יי לֶא בוש ויתובשחמ ןָוָא שיאו וכרד עָשְר בֹוזֲעַי ףָאיִכְנ דִי לַע בּותַּכַּכ
 ;ַחֹולְסֶל הָּבְרִי יִּכ ונ יִתְלֶא לֶאְו ּוהֵמֲחַריִו

 ;אֵנ חַלֶס ןּונֲחַתְבּו ּוניֵנּונֲחַּת בושק םויה ,אֵנ אָׂש אָנָא ּונָיְפָד םוי
 םָעָל הָתאָׂשָנ רֶׁשֲאַכְו ףֶדֶמַח לֶרֹונְּכ הָזַה םָעָה ןועל אָנ חַלֶס ְףֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ

 :ְףיֶרָבְרַּ יְִחַלמ הָוהְי רֶמאַֹו : רַמֲאָנ םָשְו ",הָנֲה דעת םִיַרְצִמִמ הָזַה
 :ףָמְׁש ןַעֵמְל אָנ חַלֶמ חלו לחומ רנל אָצַמַה .ףֶמָׁש רֹוכָּכ רּובֲעַּב

 לֵא אָמָחְו ּוניֵנֲֹעַל חְַס םֹויַה ,רֹוּכְזִּת ּוניֵרֲעַּב ויָנֲע ְךֵנְנִה םוי
 : ; רֹוכְוִּת |

 ףיטמב ונומרקי רֵחַט .םיִנושאְ תֹונוֲע ּונָל רָּכְוִּת %א ,ךָשְרק יִרְבַדְּב בּותָּכַּנ
 ;ראָמ ונולד יִּכ

 ;ּונָניֵאְו ןוע ׁשקְבִי םקָח םאנ םויה .ןיִאָו שקבי ּונֵתּועָמ םוי

 ןוע תֶא ׁשֶקְבִי הָוהְי םֶאָנ איִהַה תֶעַבּו םהָה םיִמָּיַּב אב דִי לַע בּותָּבַּ
 חַלְסֶא יכ הָניֶאָצְמִת 'אלו הָדּוהְי 'תאטַה תֶאְו ונְניִאְו לֵאָרְׂשִי

 ;ריִאְׁשַא רֶשֲאַל

 : רָחמת ּונתוא וניתאטח לֵּכִמ םויה ,רחטמו ףרצמ ףּושרדי םוי

 םָביִתִאטִמ לֹּכִמ םֶכְתֶא רָהטְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הָּזַה םויב יִּכ ,ףֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ
 ;ּורָהְּטִּת הָוהְי יֵנְפִל

 :חָטַה ןזוא ּוניִתָעוַׁשְל םֹויַה ,הָמָבֲא ןונחתְּב ןֹוָע אָשִּת לָּכ םוי
 וניתוממוש הָארּו יֶניֵע הקפ עמשו * 2 הלא המסע .ףשְרק יִרְבִדְּב בּותַּכַּב

 ריעהו / (ט"צ רווחפ)
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 ְךיֶנָפָל וניֵנונֲחַּת םיִליֵּפַמ ּונְחַנֲא וניתוקרצ לַע אל יִּכ .ָהיֶלָע ףִמָש אָרְקִנ רֶׁשֲא ריִעָחְל
 לא הֵׂשֲעַו הָכיִשְקַח יָנֹרֲא הָחֶלֶמ יָנֹרֲא הָעָמְׂש ינדא ,םיִּבַרֲה "שומר לע יִּב
 רוכָּכ רּובֲעַּב ח"וק : ףמע לַעְו ךֶריֵע לַע אָרְקִנ ףמש יִּכ , יַהלֲא  ףְנָעמְָל רֵחַאְּת

 :ףמש ןֵעַמְל ּוניֵתָּלִפְּת אָנ עַמְׁש ,הָלֶפִּת עָמוש ּונָל אָצַמַה ףמש

 : ךֹומַּכ לֶא יִמ ,םָהָרְבַא ןֵגָמ םֶר לוקְּב ְףֶלֶלַהֲא ,ךומָּכ לֶא יִמ

 . שורְדֶא דףלדנ 1 ְךֹומְּכ לא יִמ , םותממ היחמ , םיתממ ְּךְדָיְּב
 : תַעַדֲח ןנוח תעד יֵרְמִא ׁשֵרֹוד !ךֹומָּכ לא יִמ שודקה ְךֶלֶמַה
 : :ְךֹומָּכ לא יִמ ב הָבּושַתְּב הָצֹורָה הבוש רמואה . ומ לא יִמ

 , תֹודֹותְו הָנְר לוק + ּףומּכ לא ימ ב חֹולְסְל הָּבְרַמֲה ו ,חלוסו לחומ%
 ףֵכָרָבְי + יַנֹומֲה להק ְךֶרֵּב םֶר :ףֹומַּכ 58 ימ ב תודוהל ל בוטה
 לא ימ .םולשַה תשוע : : םולש ףֶתָניִכְׁש :ףומָּכ לא יִמ ,ײ
 לֶא יִמ ,םֶכיֵלֲע הֶלֵפְּת רַמאֹנְו ,םָכיִלֲא הָכָרְּב .אבָּת :ףומָּכ

 : ; עשפ יבש םַעְל עָשָּפ לע רֹובֲעַּת : ְךֹומָּכ

 תיִרֵאְׂשִל עַׁשָּפ לע רֵבֹועְו ןוָע אֵׂשונ ףומַּכ לֵא יִמ . ךָאיִבְנ רַי לע בּותָּכַּב
 ּונֵמֲחְרִי בּוׁשָי .אּוח רֶמָח ץֵפָח יִּכ ֹוּפַא דַעָל קיִזֲחֶה אל ותָלַחנ

 תיֵּב ֶמֲע תאטח לֵכְו , םָתאֹמַח לָּכ םי תולצמּ ְךיֶלְׁשִתְ ּניֵתֹונוֲע שובכ*
 :םָלֹועְל בל לַע ולעי אלו ּודְקפ אל ּורְבָז אל רֶׁשֲא םוקְמִּב ְךיֶלְׁשִּת לֵאָרְׂשִי
 ; םֶדָק יִמיִמ וניִתובָאל עב רֶׁשֲא םֶהָרְבַאְל רָסָח בעל תֶָמֶא ןֵּתִּת רֵמָאָנְו

 תֶּבַׁשֲח נשרו םֹויְּב ּוניֵתֹונֹוֲעַל לחמ ,ּוניֵתֹובֲא יהְלאַו ּוניֵחֹלֲא
 וניֵעֶׁשִּפ רֵבֲעַהְו הָחֶמ ,הָזַה ז םיִרְפַּכַה (םויָבּו הָזַה

 הָחֹומ אוה יִכֹנֲא יִכֹנָא , רּומָאַּכ .ךיֶניֵע רֶגָנִמ וניתאטחְו
 בעכ יתיחמ ,רַמֲאָנְ ;רֹוּכְזֲא אל ְךיֶתאֹטַחְו יִנָע מל ְךיִעָט שפ
 ,רַמֲאַנְו : : ָךיִתְלַאְג ינ יִּכ ילא הֵבּוׁש , ףךיתאטח ןנֶעַכְו ךיעשּפ
 םֶכיִתאטח לֹּכִמ , םכתא רהָמל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הזה םֹויַב יִּכ
 נֵׁשְרק ּונֵתָחּונְמִב הָצְר ּוניֵתֹובֲא יֵהלאֵו ּוניֵהְלָא תכשל) ;ּורָהְמִּת יי יַנְפָל

 ונחמשו ,ךבוטמ ּונֲעְּבִׂש .ְּךֶתֶרֹותְּב ּונקלַח ןִתָו ְךֶתֹוְצִמְּב
 ,ףשרק תָּבַׂש ןֹוצָרְכּו הָבֵחַאְּב וניִהלָא יי לי תבשל) .ְךֶתעֹוׁשיִּב

 יִּכ ,תָמֲאָּב ְךֶדֶבֶעְל ּונֵּבִל רֵהַמְ מש יִשְְִכ לֵארשִי דכ ּחּוניְ
 רוד לֵכְּב ןורשי ימבשל ןלַחמו לֵאָרְׂשִיְל ןֶחְלָס הָּתַא
 ,הָּתִא אָלאַחַלֹוסְו לחומ למ ונָל ןיִא ְךיֶדְעְלַּבִמּו ,רודו

 * ךּורּב א (ט"ע רוותמ)



 רופכ םויל תירחש 102

 תֹונֲעַלְוּוניֵתֹונוֲעַל ַחֵלֹוסְו לָחומ ךֶלֶמ ,יי הֶּתַא ְךּורְּ
 .הָנָׁשְו הָנש לֶכּבּוניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ֹומַע
 םוי| לֵאָרְׂשִי | תנע יי .ׁשֵרֵקְמ ץֶרֶאָה לָּכ לע ךֶלֶמ

 ;םיִרָפִּכַה
 תֶא .בֵׁשָהְו ,םֶתְלַפְתְבּו לֵאָרְׂשִי ּךֶמַעְּב ּוניֵהֹלֲא יי הֵצְר

 םֶתָלְפָתּו ,לֵאָרְׂשִי ישאו .ּךֶהיֵּב ריִבְדָל הָדֹובֲעֶה
 תַרֹובֲע ,ריִמְּת ןֹוצָרָל יִהְתּו ,ןֹצְרְ לֵּבִלְת הֶבֵהַאְּב

 12 לֵאָרְׂשִי

 ןנכוד םידומ א וניקלא יי אוה הָּתַאָׁש ְךֶל ּונְחנֲא םיךומ
 תֹואָדֹוהְו תֹוכְרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי ּוניֵרְצֹוי הָּתַא ּונֵעְׁשִי ןְנֶמ ונח רּוצ רֶׁשָּב לֶכ יִהֹלֲא ּוניֵתֹוכֲא יחלאנ רָעָה םָלועְל וני תובֲא יֲהֹלאָו ףניָהלא יי אוה הֶּתַאְׁש ךֶל ּונְחִנֲא םיִדֹומ :

 ּנָתייָחַהש לע ׁשֹודְקַהְו לֹודָנִה ףמשל רפְַנּו ךֶל הָרֹונ ,רֹודָו רודל אּוה
 יפוסָאתו ּונמיקתו ונויחִת ןֵּכ ּונֵּתְמִיִקְו ריב םיִרּוסְמֲה ונייח לַע ףֶתָלִהְּת

 ַע 'םלָש בֶבֵלְּב ְךֶרְבֶעְלּו ֶנֹוצְר תושעל] ףיִסָנ לַעְו ףֶל תודּוקַּפַח ּוניֵתֹומְׁשִנ לַעְו ףיקת רֹומְׁשִל ךֶשֶדָק תֹורְצַחְל ּונֵתֹויְלְנ |
 + תֹואָרֹוהַק לֵא ךירָּכ .ף5 םירֹומ ּונְחְנֶאָׁש ףיִתואָלפִנ לַעְו מֶע םוי לָכְבָש

 מת םֶרָע ,תֵע לְָּבֶׁש דיני

60 = 4 = { 

 ;רֶעו םָלֹועְל ,דיִמָּתּונּכְלַמ - םַמֹורְתִיזִּדַָּבְתִי םָלְּכ לַעְו

 םָעָרְו בֶרֶחְו רָבָד הֶּלַכְו ךֶסֵעַּכ ׁשֹובְכּו ּךיִמֲחַר רֹוכְז ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 לכו הָלֲחַמ לָכְו .עֶר עַנַּפּו הָפְגַמּו ןועְו תיִחְׁשַמּו יבש

 תֵאְנׂשְ הָעָר הָרָיזג לֵכְו תֹויְנֲערּוּפ יִניִמ לֵכְו המק לָכְו הָלְקִּת
 :ףֶתיֵרְב נב לכ לַעמּו ּוניֵלֲעַמ םָנָח

 ?ףֶתיִרְב יֵנְּב לַּכ םיִבֹומ םייַחְל בֹותְכּו

 ֵאָה תֶמֲאָּב ְּךְמִׁש תֶא ולי הָלָמ ךודוי םיִיַחַה לכו
 'ןגתעושי / [ (ט"ע רווחפ)
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 ָךְמִׁש בוטה יי התא ְךּורָּב :הָלָס ּונְתְרזעְו ונְתְעושי
 | ; תֹודֹוהְל ָאְנ ְךֶלו

 ֹהָבּותְּכַה , הָרוּתַּב לשמה ,הָכֵרְּבַב ּונֵכְרָּב ,ּוניִתֹובֲא יהלאו ּוניָהלא ןוח

 סע ,םיִנָהּכ ,ויָנְבּו ןרָתַא יִּפִמ הָרּו כֵאָה .ּףְרַבַע השמ יִרְי לע
  ּניִכָא םֶהָרְכַא וכו ןוצְר יִהָי להק) :ףרמשיו יי ְךֶכָרָבְי  רּומֲאַּכ ףישודק
 לא ןיִנָּפ יי י אָׂשִי ; (וניִבָא קֶחֶצִי תּוכְזִּב ןֹוצָר יִהְי ןֵּב להק) ; !ךֶנְחיִו ךיֶלֵא רי יי רָאי

 | : " (וניִבָא בקֲעַי תּוכְזַּב ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ להק) ;םֹולָׁש ל םשיו

 וניִלָע .םימחרו דסחו ןח .הָכְרבּו הבט םֹולְׁש םיִש
 חָבֵר ,ףסע לאְְַ לָכ לע

 םייחו םימחרו חכרבו הקו ,דסֶח תבָחאְו םייח תַרות
 לבב .לארשי ךמע תֶא ךרבְל יִנִעְּב בֹומְו .םולשו

 ;ְךמֹולְׁשָּב הָעָׁש לֶבְבּו תַע
 נְחַנֲא ,ףיָנָפְל בֵתַּכִנְו רֶבָזנ ,הָבֹוט הָמָנְרַפּו ,םֹולָׂשְו הָכָרְּב ,םיִּיַח רֶפֵמְּב

 םֹולָשְלּו םיבוט םִיַחְל , לֵאְׂשִי תיֵּב ָךֶמַע לכו

 :םולשה השוע ,ַי הָּתַא ְךּורָּב
3 3 

 ּכְלַמ ּוניִבָא טיִנ ןעֶמ טְנאָז ,תָּבַׁש םּוא טְלאַפעֶג רּוּפִּכ םֹוי ןעוֶנ

 +ּונֲתָלָפְתֶל םִיַמָׁש יִרֲעַׁש חַמֶּפ ּונּבְלַמ ּוניֵבָא ןעֶמ טְגאָז ׁשֶרֹוקִה ןֹורָא סאָר טְגעֶפֶע ןעֶמ ןעוֶנ

 ךינפל ּונאָמֶח ּונָּבְלִמ ּוניֵבָא
 הָתֶא אָלֶא ךלמ ּונָל ןיֵא ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 ךמש ןעמל ּונְמִע הָׂשָע ּונֵּכְלַמ ּוניֵבא
 הבוט הָנָׁש ּוניֵלֲע ׁשֶדָח ּונָּבְלמ ּוניִבָא
 ישק תרז לָּכ ּוניֵלֲעַמ לַמּב ּונְּבְלמ וניִבָא

 8 בירעס ייַּב ךיװ טְניִפעֶג , יֹונַּכְלַמ ּוניִבָא / ןופ שטיימ יִר

 1 7 א (ט"ע רווחמ)
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 ניֵאְנוׂש תֹובְׁשְחַמ לָטַּב ּונָכְלִמ ּוניִבָא
 וניִביֹוא תַצָע רָפָה ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 וניֵלֲעַמ ןיִמְׂשַמּו רצ לָּכ הֵלּכ ּונָּכְלַמ ּוניֵבֶא
 - .טנירטקמו ונניטשמ תֹויִּפ םֹותָס ּנּכְלַמ ּוניֵבָא
 תיִחְׁשַמּו יִבְׁשּו בָעְרְו בֶרֶחְו רֶבֶד הָלַּכ ּונָכְלַמ ניִבֶא

 ךתירב יֵנְּבִמ דַמְׁשּו ןוָעְו
 ףתלחנמ הפגמ עַנְמ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 וניתונוע לֶכָל לחמו חלס ּונָּבְלמ ּוניִבָא
 גָנִמ ּוניֵתאֹטַחְו ּוניֵעֶׁשְּפ רבָעַהְו הֵחְמ ּונָּכְלַמ וניִבָא

 ךיניֵע
 ניֵתֹובֹוח יִרְמִׁש לָּכ םיִּבַרָהְךיֶמְחַרְּב קֹוחְמ בל וניִבָא
 ְךיֶנָפְל הָמֵלְׂש הָבּוׁשְתַּב ונריוחה ונכלמ וניִבָא
 ְךמַע ילוחל הָמְלַש הֶפּופְר חלש ּונָּכְלִמ ּוניֵבא
 -* - 'ונניִד רזג עור ערק ּונָּכְלמ ּוניִבא
 ְךינָפְל בוט ןורָּכזְּבּונֵרְכֹזּונֵּכלַמ ּוניִבָא
 םיבוט םייח רֶפָסְּב ּונָבְתַּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 הָעּוׁשיִוהָלּואְנ רֶפָסּבּונֵבְתָּכּנָּכְלַמ ּוניִבָא
 * הלּבְלַכְוהָסְנְרּפ פסְּבּונַבְתֶּכּנַּכלַמּוניִבֶא
 ועטלו ךנעמל השע ארונהו רובגה לודג ה לאה וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצו יהי (*

 קוספמו .יד ילב דע הכוב םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (אָסּונְרְקיִד) שודקהו לודגה םש
 ונתתנרפ םוי לכבו םויה וננחלושב םיכומסה לכלו ונל ןתתו ונל ןימזתש .יי ךינפ רוא ונילע הפע
 תהנב קו הבו העיגיכו תרוטב אלו למעב אל רוסיאב אל דובכבו חוירבו יולמב וניתונוזמ<
 חיה: אלשו הסנופ תדוט ילב השודקהו הרוהטה ךתדובע דוכעל לכונש ידכ . טקשהבו הולשב+
 השורקהו התותפה ךדיל םא יכ םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת אלשו המילכו השוב םוש הב
 יתיכ היהישו ךידי תנתמ רצואמ ונל ןתו וניקסעו ונידי השעמ לכב ונברבו ונחיורהו ונחילצתש
 דוקינב ס"יוסכ ןיוכיו תוגלפ לע סטכ וגרממי קר ריפוי תוסכ סטס ו"ס סגסי םנט רסי) ָהֶוְרַי תכרב אל

 :(אָסֹונרקיִד) לודגה ךמש תוכוב (סוס

 תֹויִכָז רָפְסּב ּונֵבְתֶּכ ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 תֶליִחְמּו הֶחיִלְס רֵפַמּבּונֵבְתִּכ ּונּכְלִמ ּוניִבָא
 .בֹורֵקְּב הָעּוׁשְי ונָל חַמְּצַה ּונֵכְלַמ ּוניִבֶא
 ָךֶמַע לארי ןרק םֶרָה ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 זניבא | (' ע רוזחמ)
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 בויל תירחש
 ָךֶחיִׁשְמ ןרס םֶרָה ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ְךיֶתֹוכְרַּבִמ ּוניֵדֵי אלמ ּונָּכְלַמ ּוניִבא
 עֶבָׂש ּוניֵמְסֲא אלמ ּונֵּכְלִמ ּוניִבָא
 וניִלְע םָחְרְו םּוח ּונֵלֹוק עמש ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ונָתְלְפִת תֶא ןוצָרְבי םיִמָחַרְּב לֵּבַה ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ונתְלפתל םימש ירעש הת ּונבְלִמ וניֵבא
 ונְַנֲא רַפָע יִּכ רֹוכְז ּונָכְלַמ ּוניִבָא
 ְךנָפְלִמ םֶקיר ונֵכיִׁשְּת לא אָנּונּכְלִמ ּוניִבָא
 תַעְו םיִמֲחַר תעש תא הָעָשַה אֵהְּת ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 ְךינָפְלִמ ןוצר
 ונֵּפַטְו ּוניֵלְלֹוע לַעְו ּוניֵלְע לֹומֲח ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ְךֶׁשְדַק םש לע םיִנּורֲה ןַעַמְל הֵׂשֲע ּונָכְלַמ ּוניִבא
 ָךֶדּוחי לע םיִחּובְט ןַעַמְל הֵׂשִע ּונַּכְלַמ ּוניִבָא
 שודיק לַע םִיַמַבּו ׁשֵאְב יַאָּב ןַעַמְל הֶשָע ּונֵּבְלַמ ּוניִבָא
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 : ךמש 6 66 66 99 5 4 5
 :ךופָשה ךיֶדָבֲע םַד תַמקִנ ּוניִניֵעְל םוקנ בלמ וניִבִא
 : וננעמל אל םִאַךְנַעַמְל הֵׂשָע ּונֵּבְלַמ ּוניִבא
 : ונֲעיִׁשֹוהְו ּךנֲעַמְל השע ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 : םיִּבַרָה ְּךיִמֲחַר ןַעַמְל הֵׂשֲע ּונְֵּלַמ ּוניִבָא
 אָרֹונַהְו רובגה לֹודְנַה .ְךֶמִׁש ןעמְל הָשַע ּונָּכְלִמ ּוניֵבֶא

 : ונילַע אָרְקִנָׁש
 ּונָמִע הָׂשֲע םיִׂשֲעַמ ּונָּב ןיֵא יִּכ ּונֵנֲעַוּוננָח ונָכְלַמ ּוניִבא

 : ונֲעיִׁשֹוהְו דֶסֶחְו הָקָדְצ
 ו ו יז

 ןוח

 ,ּהיִתּוכְּלַמ ףיִלְמָיְו ּהיִתּועְרַכ אָרְב יִר אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהיִמָש שדקתיו לֵדֵגְתִי
 בירק | ןַמְזְבּו אָלְנַעַּב לֵאָרְׂשִי "תב לכד ייַחְבּ ןּוכיִמויְבּו בי

 חרבת . ,אָיַמְלַע יִמְלֲעְלּו .םַלָעָל ךֵרָכְמ אָּבַר ּהיָמְׁש אָהָי .ןֵמָא ּורְמִאְו
 שח דפ 95 ?=* 1 5 + אָׂשְדּוקְר חמש לָלַהְִיו .הָלֵעְתִיְו רֵדֵהְתִיְו ֵׂשנְתִו םָמֹורְתִיְו | רַאָּפתְִוזַּבְִּׁשִיְ

 ךירּב | יי 9 ֶל א (ט"ע ' רווחפ)
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 ןֶריִמָאַד אָתָמֶחְנ
 | מ ּורְמֶאְו "אמל

 ;ּונֲתָלִפְּת תֶא ןיצְרְבּו םיִמֲחַרְּב לכה להק =
 איֵמְשִב יר ןוהּובֲא םָרָקלֵאָרְׂשִי תיּב לֶכְר ןוהְתּועָבּ ןֹוהְתֹולְצ לַּבַקְתִּת ןוח

 *: ןֵמָא ּורְמִאְז
 :םֶלֹוע דַעְו הָּתַעַמ ָהָרֹובָמ וו םֵׁש יִהְי להק

 : ןֵמָא ּורְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לע ּוניִלָע םיִיַחְו אָיִמְׁש ןמ אָּבַר אָמָלֶׁש אַהָו =
 :ץֶרֶאְ םִיַמָׁש הֵׂשֹיע ָי 5 םִעָמ יְִזָע להק

 : ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְ ּוניֵלֲע םולָש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמּורְמַּב םולש הע ו וא
 :*יךוא יי רֶוְרָל, וא = לָׁש ריָש, םעֶד אָד ןעֶנאַט םיררפס יד

 ,םוי לש ריש
 , ינש םויל

 :שרקמה תיֵבְּב םיִוְמֹוא םִיַוְלַה ּגיִה וּבָׁש , תֶּבַׁשַּב יִנֵׁש םֹוי םֹויַה

 : ושרק רח ּוניֵתֹלֶא ריִעָּב ,ראָמ לָלְהְמּו יי לֹודָג : חַרְק יֵגְבִל רֹוטְזִמ ריש
 םיִחֹלֲא !בֶר ךֶלָמ תיק , ןֹופָצ יִתַּכְרַי "ןויִצ רַה ראה לַּכ שושמ ףונ הָפָי

 אר הַמָח : וָדחַי ורבע ; ורעונ םיִבְלמ נה הנה יִּכ ג בֶנֶׂשִמְל ערונ היִתּונְמְרַאְּב
 םיִדק חּורְּב + הָרָלֹיַכ ליִח ,םָׁש םַתָזְחֶא הָרָעְר  ּוֵּפֲחִנ ולֲהְבִנ ,ּוהָמָּת כ
 ריִעָּב ,תֹואָבְצ א ריִעְּב ,ּוניֵאָר ב ֹונֲעַמָׁש רֶׁשֲאַּכ + שיִׁשְרַּת תֹויָנֲא רֵּבַׁשְּת
 :ףֶלֶכיֵה בֶרֶקִּב ֶרֶמַח םיִהלֶא וניִמְד : הֶלָח םָלֹוע דַע ָהְנְנוכְי םיִהֹלֲא ,ּוניִתֹלֲא
 רַה חַמְׂשִי : ףֶניִמְי הֶאְלַמ קֶדֶצ ,ץֶרָא יוצק לַע ףֶתָלְהְּת כ םיִהְלֶא ַמָשְּב
 ּורְפְס ,ָהּופיִקַהְו ןֹויִצ וב ;ךיֶטָּפְשִמ על ,הָרוהי תונּב הָנְַנְּ ,ןויצ
 :ןורֲחַא לר ּורְּפְַּת ןעמל ,ָחיֶתֹונְמְרַא ּוגְספ הָליַחְל םֶכְּבִל ּותיִש : ָהיֶלְרְנִמ

 .ײק : תומ לַע ּונְגִהַנְי אוה , דַעְו םָלֹוע ניחא םיִהֹלֲא הָז יִּכ

 .יעיבר םויל
 : שרקמה תיִבְּג םירמוא םיולה ּויָה יבש ,תֶּבַׂשְּב יִעיְבְר םוי םֹויַג

 :םיִאְג לע לּומְג בֵׁשָה ,ץֶרֶאָה טפש אָׂשָנִה : עיִפוה תומקנ לֶא ,ָי תומקנ לא
 ּורְמַאְתִי ,קָתָע ּורְּבַרְי ּועיִּבִי : ּוֹולֲעַי םיִעָׁשְר יֵתָמ דע ,יי םיִעָשְר 'יֵתַמ דַע

 םיִמּותיִו ּונֹרֲַי רגְ הָנָמְלַא + : ּונַעָי ףֶתָלֲחנְ , וכ יי  ָךְמַע 1 א לע לָּ

 ; טיִּבַי אלַה ןיע ר רצוי ם םָא ,עָמְׁשִי אֹלֲה ןזא עַטֹנַה לי יִתַמ לב
  חָמָה יִּכ םָדָא תֹובְׁשְחַמ ערי ו :תַעָד םָדָא רַמַלְמַה ,ַחיִכֹוי אֹלֲה םִיֹונ רַמויָה
 יִמיִמ ול טיִקְׁשַהָל , ּונְדְמַלְת ל ףֶתָרוּתַמּו ,הָי .ּונְרמִיּת רֶׁשֲא ,רָבָנִה יִרָשַא + לֶבָה
 יִּכ : בֹוזֲעַי אל ותָלֲחַנְו ,ֹומַע יי שמי אל יִּכ ;תַחָׁש 'עָׁשְרָל הֶרָּכִי רע ,עֶד
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 יִמ ,םיִעָרְמ םִע יל םּוקָי יִמ : ב יִרְשֵי לָּכ ויָרֲחַאְו , טָּפְׂשֶמ בּוׁשָי קֶרֶצ רַע
 ו יִשָתַנ הָמּוד הָנְכָׁש טַעְמַּכ ,יִל הָתָרְזֶע יי ילול  ןָוָא יִלָעופ םַע יל בַצֵיְתִי
 ףיֶמּוהְנִּ ברק "יפערש בֹורָּב : ינְרֲעְסִי : ףֶדֶסַח ,יִלְגַר הַמָמ יִּתְרַמָא םִא
 ׁשָפָנ לַע ּורוגָי : קוח יִלֲע לָמָע רֵצֹוי ; תווה אֵמָּכ רֶבָמיה יִשִפַ עְׂשַעַׂשְי
 בָשיו ! יִסְחַמ 'רּוצְל יֵתְלאָו ,בֵנׂשִמְל יִל יי | יה + שיש יקג םֶדְו ,קירצ

 7 לַא יֵּכ ל עיר תֹוריִמְזִּב ,הָרֹותַּב יָנֵּפ 2 נע רּוצְל תָעיִרָג
 + םיִהֹלֲא לב לע לדג ְךֶלֶמּו ,ָי

 , ישימח םויל
 {ׁשְרקַמִה תיֵבְּב םירמוא םִיַוְלַה ּויָה ֹובָׁש , תָּבַׁשְּב יִׁשיִמֲח םוי םֹויַח

 ּואְׂש : בֹקֲעַי יֵהֹלאֵל ּועיִרָה ּונזּוע םיתלאל ּוניֵנְרַה : ףֶפֶאָל תיִּתִנַה לע ַחֵצַנְמַל
 םויִל הסב רפוש ׁשְרחַב ּועְקִּת :לֶבָנ םִע םיִעָנ רֹונָּכ ףת ּונְתּו הֶרָמִז

 ותאָצְּ ֹומָׂש ףֵסֹוהיִּב תּורָע : בֹקֲעַי יה לאל טָפְשִמ אּוה לארשיל קוח יִּכ : ונגה
 דּודָמ יֵַּּכ ומָכְש לָבֵסִמ יִתֹוריִסֲה 1 עֶמְׁשֶא ִתְעְַי אל תַפְׂש םירְצִמ ץֶרֶא לע
 הָביִרְמ יִמ לַע ףנָחְכֶא םַעָר רֶתְסַּב ָעַא ד ָצְלַמֲאָו ַתאָרְק הָרָצְּב : הָנְרֹובֲעַּת
 ד לֵא ףֶב יְהִי אל ;יִל עַמְׁשִּת םִא לבשו ב הָרָיֲעִאְו יִמָע עַמְׁש 1 הָלָמ
 ףיפ בָתְרַה םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ ףלעמה ףיֶהֹלֲא יי 3 יֵכֹנָא ג רֵבָנ לֵאָל הָוֲחַּתְׁשִת אלו
 תּוריִרְׂשִּ ּוהְֲלַׁשֲאְו ;יִל הָבָא אל לֵאְׂשִיְו ילוקל ימע עַמָׁש אלו 1 : ּוהֲאְלַמֲאַו

 טַעְמְּכ  ּובָלֲהְי יֵבָרְִּ לֵאְרְׂשִי יל עָמוש יִמַע ול : םֶהיֵתֹוצֲעֹומְּב וכלי 5
 םָּתְע יִהיְו ול ושֲחַכְי יי יִאְנַשמ : יִרָי .ביִשֶא םֶהיֵרְצ לַעְו ַעיִנְכַא םֶהיֵביֹוא

 :ְךֶעיִבְׂשַא שַבְר רּוצְמּ הָטֶח בָלָחְמ ּוהָליִכֲאַיו ; םָלֹועְל

 , תבשה םויל
 :ׁשֶרָקִמִה תיֵבָּב םיִרְמֹוא םיולמ ּויְח וּבָׁש ל תָּבִש םֹוי םֹויַה

 ,ײ ףיָׂשֲעַמ לדג המ 1 ןגרא = יֵשֲעַמְּב לפי 6 ינתחמְש "כ רונְכְּב

 ;תאז תֶא ןיִבָי אל למ ,עֶדי אל רַעַּב ׁשיִא ;ףיֶתֹובְשִחַמ ּוקְמִע ראָמ
 הָּתַאְו : דע יִרֵע םֶדָטָׁשִהְל ,ןוָא יִלֲעֹוּפ לַּכ וציציו , בֶׂשֵע ֹומָּב םיִעָשר חֹורְפִּב
 לב ּודְרָּפִתִי ,ּודְבאֹי ךיִביא הָנָה יִּכ , 1 יביא הָנָה יִּב : יי ,םָלועְל םֹורָמ
 יִרוׁשּנ יִניֵע שבה י ןנער ןֶמָׁשְּב יִתֹולַּב ,יָנְרַק םִאְרַּכ םֶרּתַו : ןָוָא ילַעוּפ
 ונְָלַּב ֶרָאְּכ ,חָרֶפָי רֶמָּתַּכ קידצ : יָנְזֶא הָנְעַמְׁשִּת ,םיִעָרְמ יֵלָע םיִמָקַּ
 ,הָביִׂשְּב ןּובּונְ דוע  ּוחיִרְִי ּוניִהְלֶא .תורצהב ,% תיִבָּב םילותש + ; הָנָשָי
 ."ק } וב ירק תתלע הָתָלְוֲע אלו 'ירוצ , רֵשָי יִּב דיִגַהְָל : : יְהִי םיִנֵנֲעַרְו םיִנָשְר

 יַע בֹורְקִּב : דָחֹפֶא יִמְמ יַײַח וועמ | יי ,אָריִא יִמָמ יִעָשיִו ירוא ַי דִוְדְל
 םָא ; ּולֵפָנְו לְשָּ הָמָה ,יל יביאו יֵרָצ , יִרָשּב תֶא לֹוכֲאָל , םיִעְרַמ
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 3חטוב יִנָא תאֹזִּב ,הָמָחְלִמ יִלָע םּקֶּמ םִא ,יִּבִל אָריִי אל הָנֲחַמ ילַע הָנֲחַּת
 .תווֲחַל , יַיַח יִמָי לָּכ יי תיִבָּ "בש ,שקבא הָתֹוא , 4 תֶאַמ יִתְלַאָש תַחַא
 רֶתְסְּב  יִנְריִּתְסַי הָעָר םויִּב הָכְסּב יִנֵנְּפִצִי יִּכ ויָכיֵהְּב רקבלו , "םַעונְּ
 הָחְְָּאְו ,יַתוביִבְס "יביא -לַע ,ישאר םּורָי הָּתַעְו נמו רּוצָּב , ותא

 חַבאּב ינְחְ "דרב יי : נֹח יָת יי ,יִנְזָע מאו יֵבָא יִּכ ;יִעָשי
 ַחָמיִו רקש יבע יב ומ יִּכ ,יִרָצ שֶתנּב יננמפ לַא : ירש ןַעַמְל ,רושיִמ
 שח ,ָי לֶא הנה :םִַײַח ץֶרֶאְּב יי בּומְּב תֹואְרָל ,יִּתְנַמָאָה אָלּול  םָמָח

 ;ײק .יי לֶא הקו ,ףֶּבִל ץֵמֲאיו
 - יי

 י-ה 55 לא עב סאפ =

 ,הרות רפס תאצוה רדס

 {סאָר ןעֶמ טְנאָז ,ׁשֶרֹוק ןֹורָא סאָד טְנעֶפֶע ןעֶמ רעֶרייֵא

 לַּכ תּוכְלַמ ףתוכלמ :דיִׂשֲעַמְּכ ןיִאְו יָנֹדֲא םיִחֹלֲאַּב ּךֹומָּכ ןיא
 - ףולְמִי יי ְךֶלֶמ יי ךֶלֶמ יי 1 רֹודָו רוד לֵכְּב ְתְלַׁשְמֶמּו םיִמָלֹוע

 :םולשּב ומע תֶא ְךֵרָבָי יי ןתי ומַעְל זוע יי : דע םֶלועְל
 םיִלָשּורי תומוח הָנְבִּת ןויצ תֶא ךנֹוצְרִב ! הָביִמיִה םיִמֲחַרָה בָא

 +םיִמָלֹוע ןודָא אָּׂשִנְו םָר לא ְךֶלֶמ ונְָטְּב דַבָל ְּךֶב :

 :סאָד ןעֶמ טְנאָז ,ׁשֶדֹוקֲה ןורָא סאָר טְנעֶפֶע ןעֶמ ןעו)

 ְךיֶבָיא ּוצְפִיַו יי הָמּוק השמ רַמאיַו ןורָאָה ַעֹוסְנִּב ִהְיַ
 רַבדּו הרות אֵצֵּת ןויצמ יכ : ְךינָּפִמ ףךיאנשמ וסְניו

 לֵאָרְׂשִי ומַעְל הֶרּות ןתְנָש ְךּורְּב :םִיְלָשּוריִמ ָײ
 ;ֹותְׁשּודְקַּב

 ע"י

 ט"ע שוריפ
 .ןעֶסאַה ְךיִר יר ריר ראפ ןעֶהיִלְפ רעֶד סאָד ראוַו סֶע גוא 9י=נּג יִהְיַו

 =םיױרַא טעוֶו ןויצ ןּופ ןעֶד וייצפ יב גייֵצְרֶע ,הָשֹמ טְנאָז טְהיֵצ ןורָא
 םיִטאָנ הָאּובְנ יִד גּוא גְנּונְרעֶל יִד ןייֵג -יירַפְׁשְרעֶפ ךיז ןעֶזאל נוא טאָנ ְךיִר
 יז לאָז טְּביולעֶג וי ,םיִלָׁשּוריםיױא ייֵז ןעֶזאָל נוא דְנייַפ ענייד ןעֶמ
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 לייַהְמ ַא נוא ,"תודמ ג"י, ןייק טיִנ נוא ,"םָלֹוע לָׁש ינוכר, םיִנ ןעֶמ טְנאָז תָּבַׁש םוא

 :אי םאָד ןעֶגאָז גוא נֲהֹונ ְךיִז ןעֶגעֶז

 עו תַמֲאְו דֶסֶח בֵרְו םִיַּפַא ְךֶרֶא ןונחו םוחר לא יי ו ג

 ';הֶאְטְִו עשְפְוןוָע אשונ םיִפְלֶאָל דָסֶח רצונ
 { ויָתודמ יִּפ לע רֵרֹיִׁש ןרָהַא ןקו ןקוק לע ררוי ׁשאֹרָה לע בוטה ןְמְׁשִּכ : וכלה; ףינפ רֹואְּב הָעֹורְת יִעְרּוי םֶעָה יִרָשַא :םיִהלֲא לָּב לע לודנ ךֶלָמּו ג לֹודְג 5ַא יִּכ :שיקלמ בֶעָּכ ֹונֹוצְרּו םייַח ֶלֶמ יִנְּפ רֹואָּב :דָסָח ברו םופא ףרָא ו ןֹונַחְו םוחב + אר ןַעֵמְל הָחיִלְסה ףמע יִּכ :ֹומיקְמִּב הְָָחְו זיע ייָנְפִל רֶדָהְו רוה : ֹורְַחל םילחנסל ריר לֶא ו וע נה ו לֵאָרְׂשִי רַמֹוׁש ןֶׁשיִי אלו םּונָי א5 הָנַה :ףָעְׁשִי תַמָאָּב ינגע ְךָדְסִח בֶרֶּב םיהלֶא ןֹוצָר תַע יי ףָל יִתָלִפָת יִנֲאַו : םֹויַה ןֹוכְנ רע רֹואָו ףלוה ּהָגֹונ רֹואְּכ םיקירצ הֵרואְו !ץֶרָאָוםִַמְׁש השע יו םַעַמ יִָזע :יִָוִע אֹבָי ןנאמ םיִרָהָה לֶא יניע אָׂשֶא תולעמל ריש
 ;ןיצב יהי ןל ןטָא נצר תושצלו ףיִמיִצִמ םויקו סר יִקְסּב םיכוט] םיכורש םיִַח יל ןֵתִתְו םיִמֲחַרָה תַדְמִּב ּונָסִע גַחַנְתִתְו ְךיֶתֹודְמ לע ְףיִמָחר ולֹונְיְו ףְסֶעַּב תֶא ףיִממר ּושְּבְכִי ָךיֶרָאְּבִׁש ריִעְזִּב ןיִקיִפצְר אשידק אְקְיִּמַע םיִנּוקִּת תַרָאָה יִרָי לַע ְךיֶנְפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 הָּליִחְמ . רָסֶחְב הָליִחְמ . יִתיֵב ישא תֹונֹוֲע לָּכ לַעְו יֵתֹונוֲע לַּב לַע יל לוחמּג יִתָלֵאְׂש ןַתְו יִנוצְר קָפָהְו הָבֹוטְל יִּבִל תֹולֵאְׁשִמ אָלַמ םָלֹוע לָש ,ּונֹוּבִר
 םיכומ םִיַחָל .םיִכּורֲא ייל יֵנְָכָוְו םיִמָחְַ הָעּושְי תַדּוקְפִּב יִנָרְקְפו ףיִנפְל בוט  ןורְכּב יִנֵרְְָו :יִָׁשְּפַמּו ינועמו יָסְתמ "ןרחטו .םיִמָחַרְּ

 ט"ע שוריפ
 . ןעבעל - א 18 4 (ט"ע רווחמ) ןעמוג םּוצ ןעֶטְכאַד ךימ ּוהְמ גיא ;ןייֵר טְכאַמ נוא דֶניִנ טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד גוא ףליה ןופ גנולעפ  עֶניִרעֶגְמּוא וא דעו עָגיִרְסיִעְכְַל .עָּב ןייֵא טיִמ ןעֶלְהעֶפעֶּב ךימ ּוהְמ נּוא נז עֶגיִליוִוְמּומ ּוצ לֵחֹומ זיִא גוא ןוא יל ,ריִד ראַפ וצ ׁשיִנעֶכעֶרעֶג טְנאָרְטְרעֶפ רֶע ,םּורֵא תורוד דְנעֶזיֹומ םונ ןייא טימ ףיִמ טְכאַד ,דָניִז עֶנייֵמ לֶהיֵפ ןיִא רעדניק עֶנייַז ןצ ןעֶלְהאָצ ןּופ ְךיִמ גיִנייֵר גוא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד עב 5 ׁשְטְנעֶמ םעֶר ןּופ רֶסֶח םעֶד טיִמ הָליֵחְמ ןייִא ,ראָנעֶג ןופ הָליִחְמ םיִה רָּ ,תָמָא נּוא דֶסֶח טיִמ לופ זיִא ןייא ,דְנּוזעֶגיזיוה ןיימ ןּופ רֶניִז עֶלַא נוא ןעֶפאַרְמְׁש ּוצ רֶלאַּב טיִנ ןעֶראַצ עֶנייַמ ףיוא לֵחֹומ ריִמ ייז גּוא יֹוחְמִהְו ןייַז טְרעֶגְנעֶלְרעֶד נּוא רעֶניִלעֶז .טעֶּבעֶג ןיימ ריִמ ּביִנ גוא ןעֶליוִו .ְטייַל וא רעֶגיִמְראַּבְרעֶד טאָג 5 ו ןייֵמ ןעֶהיִצְסיֹוא ךאמ נוא ןעֶמּוג ּוצ ; טייֵקְגיִלייֵה טעֶּבעֶג עֶנייֵמ לֹופְרעֶר ,טְלעוֶו רעֶנייַז טיִמ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייַז ּוצ רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ רעֶה ליל יש ונֹוּבַר הָרוּת יִד ןעֶּבעֶגעֶג טאָה אָד רעֶד

 0 ג. "סמ 1



 הרות רפס תאצוה רדס 10

 רוכָכָו רֶׁשועֶו שוּבָלָל דֶגֶבּו לֹוכֲאָל םֶחָלְו הָלָּנְלַנְו הָבּוט הָמְנְרַפּו . םולָׁשְלּו

 יקְמִע ליִכְֲׂהְלּו ןיִבָהְל הָניִבּו לכשו ףךיִתוצְמבּ ֵּתָרותְּ תֹונֲהַל םיִמָי תַכיִראַו

 וניִדָי הֵׂשֲעַמ לַּכ תֶא ךֵרָבְתּו וניֵבֹואְכַמ לָכָל הָמָלָׁש הָאּופְר 'קַפָהְו "ָהיֶתֹודּמ

 תושקה תוריֶזג לכ ּוניֵלֲעַמ לֵּמַבּו . תֹומֲחַנְו תועושי תובוט תוריִז ניִלֲע רוזְנּו

 : ןוצָר יִהְי ןֵכְו מא ,הֵבֹוטְל וניִלֲע יְִָׂו ויִצֲעויְו תּוכְלַמ בֶלֶּב ןֵתָו . .ּתועָרְ

 : : יִלֶאוגו ירּוצ יי י ףינפל ִּבל ןויִנָהְו יִמ יִרְמֶא ןּוצָרָל ויה

 כר = ]וו

 ט"ע שוריפ

 נּוא הָמָנְרַּפ ּוצ , דיִרַּפ נּוא ןעֶּבעֶּ
 טיֹורַּב ןעֶּבאָה לאָז ְךיִא נּוא זייַּפְש
 ּוצ ןָא דיילק ןייא נּוא ןעָסַע ּוצ
 ,עֶרֶהָע נּוא טייֵקְכיִיַר גּוא ,ןעְריילק
 ןעֶדיִמ גוא ןעֶנְרעֶל ּוצ געֶט עֶגְנאַ גּוא

 עֶנייֵד ןיִא גּוא הָרוּת ןייד ןיִא ְךיִז

 גּוא טייֵהְנּולק ריִמ ּביִג נּוא ,תֹוָצָמ

 ּוצ נוא ןייֵטְׁשְרעֶּפ ּוצ דנאַטְׁשְרעֶּפ
 .תורוס עָפַעיִמ עֶרֶהיִא ןעֶמעֶנְרעֶפ
 גְנּולייַה ןייא ןע ָהיֶצְמיֹוא ְךאַמ נגא קפ

 וד נּוא ןעֶגאָטייוַו עֶרעֶזְנּוא עֶלַא וצ

 ייֵלְרעֶלַא |

 ןופ קְרעֶו עֶלַא ןעֶׁשְטְנעֶּב טְסְלאָז
 ףיוא רָזֹונ ייֵז גּוא ,דנעָה עֶרעֶזְנּוא
 ,ָנּוטְסייֵרְמ נּוא ףֶליֵה תוריזג עֶטּוג זָנּוא
 זָנּוא ןופ לָּמַבְמ ייֵז גוא .ּונילְעִמ לשבו
  ּביִג נּוא זייַּב נוא ׁשיִנעֶרְהעוֶוְׁש עֶלַא

 - רעֶזְנּוא ןּופ ץֶראַה יד ןיִא תוער עַטּונ

 גּוא ןעֶרעֶה טאָר עֶנייֵז גּוא גיָניֵה
 ּוצ זָנוא ףיוא ןעֶרעֶה

 ןייַז לאָז יװַא ₪ .ןִמָא ,ןעֶטּוג

 , אוה , ךּורָּ טאַנ ןּופ ןעֶליוִו רעֶד

 :ןמָא

 ,רּופָּכ םוי ןופ תודמ הָרָשָע שלש הָנֵחִּת

 "יי יי. לאָמ ייֵרְד ןעֶגאו ןעֶמ לאָז רעֶהיִרְפ נּוא הָרֹוּת רַּפַמ יִד סיֹוא טְמעֶג ןעֶמ וַא ןעֶמ טְגאָו הָנֲחִּת יִד

 ןָא ףימ ּוהְט ְךיִא .פלש יִׁש ןנֹוּבִר
 תומ ןְהעֶצייֵרְד יִד ןיִא ןעֶנְהעֶּל

 טייֵקְמעֶראַּב רעֶד לָמייֵא ןעֶנעֶז סאוָו

 ייַּב ןיִלעֶמְׁש ְךיִמ יא ּוהְמ אָד גּוא

 יִו ױזַא ןעֶד ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵה ןייד

 ןּופ ןעֶריִהְט יִד ןעֶנעֶפֶע טּוהמ ןעֶמ

 םיזרא לאָז ןעֶמ זַא שָדוקה ןורָא םעֶד

 ױזַא תורות יֵרָפַמ עגילה יד ןעֶמעֶנ

 ןּופ ןעֶרֶעיֹומ עֶנייֵר ןעֶנעֶּפֶע ּוטְסְלאָז

 זָנּוא ףיוא ְךיִד טְסְלאָז נוא םיִמֲחַר

 .אַּב רעֶד םיִורָנ טיִמ ןעֶמְראַּב רעֶד

 ןייז לֵחֹומ זנוא טְסְלאָז גוא טייֵקְמעֶר

 ןעֶּבאָה ריִמ יונ יוזַא דָניִז עֶרעֶזְנּוא
 7 (8"ע רווחפ)

 הָרֹוּת רֶפָס עֶגיִלייֵה ןייד ןּוהְמעֶג ןַא

 אטְְלאנ ױזַא עֶלעֶטְנעֶמ סייוו א ןיִא

 ןופ עֶקעֶלְפ עֶרעֶזנּוא ןעֶכאַט סייוו

 הָמָשְנ רעֶזְנּוא ןּוּפ רעֶרייֵלְק עֶרעֶזנּוא

 טיִמ טְקעֶלְפעֶגְנייַא ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו

 ייֵז גטְסְלאָז דְניִז עֶרעֶטיִּב עֶרעֶזנּוא

 .ְרעָפ זנּוא טאָה םֶע יונ ןעֶכאַמ סייוַו

 ּומיִדאַי םִא, איִבְנה והָיצשי טְרעֶביִז

 שמייט זיִא סאָד "יה .רָמָצַּכ עֶלּוּתַב

 מיור ןעֶלעוֶו תוריִבַע עֶרֶעייֵא ןעוֶו

 ְךיִא לעוֶו םעֶראָּפ רעֶמיֹור יוִו ןייז

 ;לאוָו עֶסייַו יונ ןעֶכאַמ םייוַו ייֵז

 ןָעּוהְט ריִמ יו יוזַא םָלש ל ןנוּבִר

 םיֹורַא 4



 תודמ הרׂשע שלש הנחת
 ךיוא ,הָרוּת רּפַס יד ןעֶמעֶנ םױרַא !
 ןיִא ןעֶגייִל טצעֶי טעוֶו ןעֶמ יש
 זְנּוא ּוטְסְלאָז יוזא הָרֹוּת רָּפֵמ רעֶד
 הָכָרְּב רָפָסְו םיִיַח רֶפְס ןיא ןעֶּביירְשְנָא
 רעֶזְנּוא טְרעֶהעֶג טְסאָה ּוד יונ ױזַא
 יִעָג הָלִפְּת טאָה יז א הָרָש רעֶמּומ
 הָלָפִת רעֶדנּוא ּומְמְלאָז ױזַא ןוהש

 גאָט ןעֶגיִטְנייַה ןיִא ןעֶרעֶה וצ ךיוא
 ןעֶמעֶנְסיֹורַא טְנייַה זְנּוא טְסְלאָז נוא
 ,דָניִז עֶרעֶזְנּוא ןופ ןידה םוי םעֶד ןיִא
 ןעֵּביִרְׁשעֶגְנַא טְסאָה ּוד יוִו יוזא נּוא
 ןיִסאָלְׁש ראפ ןירעוו ןעֶרֶעיוט עָלַא זַא

 ןעֶרעֶרְּט ןופ ןעֶרֶעיוט יִד טְרֶעייֵג
 םּורעְר ןעֶסאָלְׁש ראפ טְשיִנ ןעֶרעוֶו
 גּוא ןֶעייֵרְׁש ריִד וצ ריִמ ןָעּוהְמ
 טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא רעֶהְרעֶד ,ןעֶנייוֵו
 רהאי םּוג א ּוצ ןַא זְנּוא ביירש גוא
 ןעֶמעֶנ קעֶוַא םיִנ זָנּוא טֶסָלאָז נוא
 ניִצְּביִז ראַּפ טְלעוֶו רעֶד ןופ הָליִלָח
 ןעֶזאָל טְׁשיִג ןעֶלאָז ריִמ יִדָּכ רֶהאי
 ןעֶלאָז ריִמ םיִמּותְי עֶנייֵלְק ןייק הָליִלַמ

 הָרו ןעֶגְרעֶל וצ ןייַ 24 עֶנעֶק ייֵז
 נוא ןעֶגעוֶו ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵה ןייב ןופ
 ןעֶמעֶנ קעוֶוַא טְׁשיִנ וד טְסְלאָז ףיוא
 רעֶזְנּוא ייֵּב רעֶרְניִק עניילק עֶרעֶזְנּוא
 .עָגְנָא וְנּוא ּומְסאָה ףיוא ,ןעֶּבעֶ
 רעֶגיִלייֵה רעֶּביִל ןייב ןיִא ןעֶּביִרְׁש
 יהָמִא תֶאְו ףיִבָא תֶא דֵּבַּכ  הָרֹוּת
 רעֶמאַּפ ןעֶטְלאַה ךיֶלָרְהֶע לאָז ןעֶמ
 רעֶד רעֶטאַּפ םּורעֶד ,רעֶטּומ גוא
 נוא ןעֶנייֵו ריִמ ןָעּוהַמ רעֶגיִמְראַּב
 ּוד זַא ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייב ןיִּמעֶּב
 הָליִלֲח ןעֶמעֶנ קעוֶוַא טְׁשיִנ טְסְלאָז
 זנּוא ייַּב רעֶדְניִק עֶנייַלְק עֶרעֶזְנּוא
 ןייַז םייקמ ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ייֵז יִדְּב
 טאָג ריטר רעֶד ,םִאְו בָא רובי

 ד (ט"ע רווחמ)
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 םיִנָּפ רַעְזְנּוא ףיוא ןעֶלאַפ ןֶעּוהְט ריִמ
 וד זַא ןעֶמעֶּב ְךיִד ןֶעּוהְט ריִמ נוא
 ןעֶמעֶנ קעוֶוַא טיִנ זנּוא ןופ טסְלאָז
 סע ןעֶד ,ןעֶנאַמ עֶרעֶזְנּוא הל לח
 הָנְמְלַאַּכ ןגוקַא ןעָּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש
 לעו] יא שייט זיִא םאָד "ָּלַעּב לַע
 רֶהיִא ףיוא הָׁשִא .ןייא איוו ןעֶגאָלְק
 לש ונֹוּבְר ףיד ךיִא םעָּב םּורעֶד ןאַמ

 וצ טְשיִנ זְנּוא טְסְלאָז ּוד זַא םֶלוע
 ןִמעֶּב ריִמ ןֶעּוהְט וא נוא , ןעֶרייֵׁש
 טְמעֶנ ןעֶמ סאוָו תורות יֵרְפִמ יִד
 רֶׁשֹוי ץיִלָט ַא טְלאָז רֶהיֵא זַא םיוא
 טיִנ זנּוא ףיוא לאָז ןמש רעֶד זַא ןייז
 םיִמֲחַרָה תַדְמ רעֶד גּוא ,ןייז גֵרֶּמַקְמ

 : ןירה תַדָמ םעֶד ןייז רבוג לאָז
 טְנייַה ןעֶּבאָה ריִמ םָלֹע ל ונֹוּבר

 עֶרעֶזְנּוא ףיוא הָמָרֲח םיֹורְנ
 דְניִצ א ןֶעּוהְט ריִמ "וא רֶניִז עֶרעֶטיִּב
 ףיוא רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןעֶכעֶרְּב וצ
 .שלש עֶנייַד ןעֶנעֶקַא | קיִטְׁש ןְהעֶצייֵרְד
 רעֶד ןיִא ןֶעייֵמְׁש סאוָו תודמ הָרָשָע
 ריִמ רעֶטאַפ רעֶּביִל , הרות רעֶגיִלייֵה
 , ןעֶגיִרְניִז טְׁשיִנ רֶהעָמ 'ןיוש ןעֶלעוֶו

 גוא דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ּביִגְראַפ טְרֶעייֵנ
 ןעֶמּוק לאָז םֶע זַא ףֶליִה ןייַד קיִש
 חָכֹוז ןעֶלאָז ריִמ גּוא קָרצ לא לעד
 ןיִא הָניִבְׁש עֶגיִלְייַה ןייד ןְהעֶז ּוצ ןייז
 ןעֶר שֶרְקִמַה תיֵּב ןעֶגיִלייַה ןעֶּביִל ןייד
 טיִמ ףיוא זיִא הָניִכְׁש עֶגיִלייֵה ןייד
 תֹולָנ ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְמ ראפ זְנּוא
 ליר ריִמ ןעֶטעֶּב ףיוא נוא , ןייַרַא
 זנּוא לא וד זַא רעֶטאָפ רעֶּביִל
 ןייַד ןופ הָמָנְרַּפ נוא עַפָׂש ןעֶּבעֶג
 הָליִלֲה ןעֶלאָז ריִמ ,דְנאַה רעֶגיִלייֵה
 ,ּבאָג 'םְנעֶשְנעֶמַא וצ ןעֶפְראַרעֶּב טי
 זע הָמָלְׁש הָאּופְרַא זְנּוא קיש נוא

 רעזנוא 15
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 הָבָרְּב זָנּוא ּביִג נוא ,גאָטייוֵו רעֶזְנּוא

 םיִקָמֲע עֶרעֶזְנּוא עלא ןיִא \ הָחָלִצַהְ
 יי רזוג ְסְלאָז ,ןֶעּוהַמ ריִמ סאוָו
 םֶעייֵג םּוצ תורי עַטּוג זֶנּוא ףיוא
 ןּופ ןייז לֵּמַכְמ טְסְלאָז נּוא  ,רֶהאָי
 נוא , תֹוריִזְנ עֶטְכעֶלְׂש עֶלְלַא זנוא

 תודמ הרשע שלש הנחת -
 ןופ רעֶצְרעֶה יד ןיא ןעֶּבעֶג טְסְלאָז
 ףיִמ גוא ,ןעֶמּונ םוצ זְנּוא ףיוא , עלא
 רעֶד יונ ןְהעֶז וצ ןייז הָכֹוז ןעֶלאָז
 ןָעּוהמ הָדֹוכֲע יִד טעוֶו לודג ןתּ
 יוניֵמְיְּב הָרָהְמִּב ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיא

 .ןוצְר יִחְי ןֵּכ ןֵמָא
 ה-310

 א, ןעֶה טְגאָו ךאָג רעֶד

 ךֶדֶסֵח בֶרֶּב םיִהְלֶא ןוצְר תַע יי ל יִתָלִפְת יִנֲאַו *"
 ;ְךְַׁשִי תָמָאּב ינגע

 ץעָמ ןעונ םייצ רעֶר ןיִא ,טְגאָז יִאְחֹוי ןֶּב ןועְמש יִּבב שודקה רַהֹוז ןיִא טייֵטְׁש םָע

 {לֶהאָמ ייֵרְר ייֵהָלִפְת

 ןיִא היו טְנעֶפֶע ,רֶהיִא ןיִא ןענויל וצ ,רֹוּבִצֹּב הָרֹות רָפס םאָר סיֹורַא טְמעֶנ
 .עֶזיִר ןעֶגאָז ׁשְטְנעֶמ רעֶדעֶי ףְראַד םּורעֶד ,טפאַׁשְּביִל נוא םיִמֲחַר ןופ ןעֶרֶעיֹוט לעֶמיִה

 : הָנְוּכ םיֹורְג טיִמ הָלָפּת

 אַהָי ךֶרְתַאְו ְךֶרֶתִּכ ְךיִרְּב אָמְלַע יִראָמְר ּהיֵמְׁש ְךיִרְּב
 ְךֶניִמְי ןקרופו .םָלָעְל לֵאְרְׂשִי "ףמע םע ףתוער

 בוטמ אנ ייוטמאלו .ךשךקמ תיִבְּב ךמעל יִזֲחַא
 ףמדק אוער אָחְ .ןיִמָחַרְּ אנו לַּבִקְלּו ,ךְרוהְנ
 ונְּב אָךיקפ אָנָא יֵיָהָלְו ,אָתּוביִטְּב ןייח ןל ךירותד
 יִדְו יִל יד לָּכ תֶיַו יִתָי רַטְנמלּו יִלָע םֵחְרִמְל איקידצ

 טי

 ט"ע שוריפ
 ןעֶמאָנ רעֶד זיִא טְּביולעֶג היל יב

 רעֶד ןופ ןעֶראַה םעֶד ןופ
 ןיורק ןייד זיא טְּביֹולעֶג נוא . טְלעוֶו
 ,טָעור הֶניִכְׁש יד יונ םֶרָא ןייד ₪
 ןייַד טיִמ ןעֶליוִו ןייד ןייז לאָז םע =
 טְנייֵמ םאָד ,ניִּבייֵא וצ לֵאָרָׂשִי קְלאַפ
 לֵאָרָׂשִי יד טיִמ ְךיִז טְסְלאָז ,ןעֶמ
 ,םיִמֲחַרָה ה יִמ ןייֵגעֶּב .גיְִנעֶטְש
 עֶטְכעֶר ןייר ןּוֿפ גְנּוזייַלְסיֹוא יִד נּוא
 קְלאָפ ןייד ּוצ ןעֶזייוַו ּוטְסְלאָז דְנאַה
 טי סאָר ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןייב ןיִא

 4 | (מיע רוזחמ) -

 וניִמְי רוחַא

 בישָה, טייֵטְׁש קּוסָּפ ןיִא סאוָו ןעֶמ
 רֶע ריִמ ןעֶמעֶּב םּורעֶד ,

 טיִמ דְנאַה עֶטְכעֶר ןייז ןעֶזייוו לאָז
 וצ נא יִנּושְמִָל ,ׁשֶרְקַמֲה תיֵּב יב
 טייקמּונ ןּופ ןעֶכייֵרְג זָנּוא ןעֶכאַמ
 ןעֶמעֶנ ּוצ טְסְלאָז נא טְכיִל ןייד

 תַרֵֶמ םעֶד טיִמ םעֶּבעֶג רעֶזְנּוא
 .ןעֶליוִו רעֶד ןייַז לאָז םָע ,םיִמָחַרָה
 יעֶגְנעֶלְרעֶר .טְסְלאָז וד ריד ראַפ ךןופ
 . םייקמּוג ןיִא ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןעֶר
 טְכאַרעֶג ןייַז הָכוז לאָז ְךיִא בוא יסד
 וצ 10
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 ,אָלֹוכְל םַנְרַפְמּו אָלֹוכְל ןז אּוח תנא .לֵאָרְׂשִי ךמעל
 = איכלמ לַע טיִלֵׁשְר אּוח נא אָלֹוּכ לַע טיִלֵׁש אּוח ָתְנַא
 אוה ְךיִרְּב אָשְדּוקְד אָדְבַע אָנֲא ,אּוח ְךֶליִד אָתוכְלַמּו
 ןָדיִע לֶכָּב היתיירוא רקיר ּהימקמּו הימק אָנְדיִנַכְד
 נמס ןיִהָלֶא רּב לע אלו אנְציִהְרׁשֶנָאלַע אֶל ,ןֶדיֵעְו

 ,טֹוׁשכו ןובט רבע לנםמו ,טושק יִהֹואיִבְנּו .טושק
 רַמיִא אָנֲא אריקי אשידק היִמשלו .ץיִחָר אָנֲא הב
 ,אָחיִיַרֹואְּביִאָּבְל חַּתְפִתְד ְךֶמֶדַק אְוְעַר אי .ןָהּבְׁשּוּת
 םיִלְׁשַתְו ,ְךֵתֹועְר ןודבעיד ןיִרְכַד ןיִנְּב יל בַהיֵתְו
 ןייחלו בֵמָל לֵאָרְׂשִי ְךֶמֹע לֶכָד אָּבִלְו יאָּבִלְד ןיִלָאְׁשִמ

 ;םֶלָׁשִלְ

 :דַחֶא יי נא : לֵאׂשִ 4 ק"וח

 ₪ 'ע שוריפ
 ןעֶמ םיקידצ יִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶרעוֶו וצ
 גּוא יי םֵחַרְמ ריִמ רעֶּביִא ְךיִז לאָז
 סאוָו םֶלַא גוא ןעֶמיִה ףימ לאָז ןעֶמ
 קְלאַפ ןייד ּוצ סאוָו םֶלַא נּוא ריִמ ּוצ
 סאוָו טאָג רעֶד טיב גד פט ,לֵאְרְׂשִי
 ייד 'טְסְביִ נוא סעֶלַא טְזייֵפְׂש גיד

 טְכיִּב רד ,עֶלַא ןופ ׁשיִנעֶּפְרעֶרעֶּב |
 ּוד ,םעֶלַא ףיוא רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶד
 ףיוא טְגיִטְלעוֶועֶג סאוָו רעֶד טְסיִּב
 טְכעֶנק רעֶד ןיִּב ְךיִא - ,םיִכָלְמ
 ראַפ יז קּוּב ְךיִא םאוָו ה"ּבקה ןופ
 ןייז ןופ דוב םעֶד ראפ נוא םֶהיֵא
 ןייֵא ףיוא םיִנ אֵל . טייצ עֶלַא הָרֹוּת
 א ְךיִמ ךיא רעֶכיזְרעֶּפ ןעֶשְטְנעֶמ
 ְךיִא זאָלְרעֶפ ְךֲאְלַמ ןייא ףיוא טיָג

 תיח (₪"ע רוזחפ) |

 שו"(

 לַעָמיַה ןופ טאָנ ןיִא ראָנ *?8 . ְךיִמ
 רעֶניִטְפאַהְראוָו ןייֵא זיִא רֶע םאוָו
 גוא , תֶמֶא זיא הָרוּת ןייז גּוא , אנ
 רָע נּוא ,תָמָא ןעֶנעֶו םיִאיִבָנ ע נייד
 .ְךאוָו נא ם'טּונ ןּוהט ּוצ טְרְחעָמ
 םֶהיִא ףיוא ץיִחָר אָנֲא הי ,טייֵקְגיִטְפאַה
 ןיז ּוצ גוא ְךיִמ ךיא רעֶכיִזְרעֶפ
 ְךיִא ּוהְּמ ןעֶמאָנ ןעֶרֶעייֵט ןעֶגיִלייה
 ןייַז לאָז סַע אָ יס . ּביול ןעֶגאָו
 טְהְלאָז 'וד זַא ריִד ראפ ןעֶליוִוְרעֶד
 ,הָרוּת רעֶד ןיִא ץֶראַה ןיימ ןעֶנעֶפַע
 יד 'ןעֶכאַמ ץְנאַג טְסְלאָז גּוא טלשפ]
 ץֶראַה סאָד נּוא ץְראַה ןיימ ןּופ רעֶגעֶּב
 ןִצ 7 ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַד ראָג ןּופ
 { ןעֶריִרְפ ּוצ וא ןעעֶל וצ נּוא ןעֶמּוג
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 הרות רפס תאצוה רדס ו
 ;וָדְחַי ומַש הָמְמּורְנּו יִּתִא ייל ּולְדַג ןזח

 ;סאָד לקק טְגאָו ,"ּולְדגע טְגאָו ןְוִמ רעֶד ןעוֶו

 3 ףֶל :ץֶרָאְבּו םִיַמְׁשַּב לכ יִּכ דֹוהֵהְו חַעְנַהְו תֶרָאְפִּתַהְו הָרּובְנַהְו הָלּודְנַה ִַּײ ל
 ודק ויָלְנַר םידָהל ּווֲחְַּׁשִהְ וניָהלֶא יו ּומְמֹור :ׁשאֹרָל לכל אֵּׂשַנְתִמֲהְו הָכָלְמַמַה
 :ּונָהְלֶא יי ׁשֹורְק יִּכ ושדק רַהְל ּווָחְּפְשַהְו וניָהְלֶא יו ּומָמֹור : אּוה

 ְךֶלֶמ לָש ומָש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רָאָפְתִיְו חַּבּתְשִיו שדקתיו לַדְנִתַי לכה לַע
 םָלֹועָהְו הֶּזִה .םָלֹועָה אָרַּבֶׁש תֹומָלֹועַּב אּוה ְךּורָּב שודקה םיִכָלְמַה יֵבְלַמ

 יב ןודָא םיִמָלֹועָה רּוצ לֵאָרׂשִי תיִּב לָּכ ןֹוצְרַכְו ויָאֵרְי ּוצְרִכָ ּונוצְרַּכ אָּבַה
 יֵמָׁש יִמְׁשִּב ןֵכֹוׁשַה םורָמ יֵבֲחְרִמְּ בֵׁשויַה . תּוׁשפְנַה לכ הלא תֹיָרְּבַ
 ףֶמֶׁש ׁשֵרֵקְתִי ןֵכְבּו ,רֹובֵּכַ אֵמָּכ לַע תְׁשּורְקּו תֹויַחַה לַע ותָשּודְק .םֶדָק
 :םיה לאל ריש ל בּותַּכַּכ ׁשֶרֵח ריִׁש ויָנְפְל רמאנו יִח לָּכ יִניָעְל ניחא ַײ ּונֵּב
 ןִיַעָּב ןִיִצ ּוהֵאְרנְו ,ויָנְֵל וְלעְ ומש יב תֹובָרֲעַּב בָבורְל ולוס ומש ּורְמַז
 רובכ הָלְגנְו רֵמָאְנְ ןויצ יי יי בּושְּב ּואְרִי ןיעְב ןיע יב בּותַּכַּכ ּוהָוָנ לֶא ובּוׁשְּב

 + רב יו יִפ יִּכ וָרְחַי רָשָּב לָכ ּואָרְו יו
 תֹועְׁשַה ןַמ ּוניֵתֹוׁשְּפִנ ליִצָיו םיִנָתיִא תיִרְּב רוז םיִסּומֲע םַע םָחר אּוה םיִמֲחַרָה בא
 -אלטיו םיִמְלֹוע תַטיִלְפִל ונתוא ןֹוחָיְו םיִאּושְנַה ןִמ עֶרֶה רֶעֵיְּב רַעְגִו תֹועְרָה :

 :םיִמֲחַרְו הָעּוׁשִי הֶבֹומ הָרֵמְ ּוניֵתֹוּלֲאְׁשִמ

 :ןןמ רעֶד םאָד טְגאָו בוט םוי נּוא תָּבָש

 .ירֹובְכ ּונְתּו וניהלאל לָדֹונ ּובָה לכה :ןֵמָא רמאנו וב םיסוחה לֶכְל ַעיִׁשֹיְו ןֵגָיְו רֹוזֲעַיְו
 , ֹותְׁשּודְקִּב לֵאָרְׂשִי ומַעְל הָרֹוּת ןָהְנָש ףּורָּב (פ"בפ) (דֹומעי ברק ןהב) הֶרֹוּתָל

 יחמשמ םיִרָׁשֹי ו יִדּוקַּפ . יִתָּפ 'תַטיִּכְחַמ הֶנָמֲאָנ יו תּודָע ,שָפְנ תַביִׁשְמ הָמיִמְּת יו תַרֹוּת

 לֵאָה : ; םֹולָׁשַּ ֹומַע תֶא ךֶרֶבָו יי ןֵּמִו ומעל וע ָי יי ,םִיָניֵע 'תַריִאְמ הֶרָּב ו תַוְצִמ , בֵל

 ומתַאְנ (9הקה ורמאי כ"חא) ;ֹוּב םיִסֹוּהַה 5 אּוה ןֵנָכ הָפּורְצ 0 תַרְמֶא וכרד םיִמּת

 םויה םֶכָלְּכ םִיַח םֶכיֵהּלֲא ָיַּב םיִקָבְדַה

 ,הרותל הלועה תכרב
 { םאָר ןעֶמ טְנאָז הָרֹוּת רעֶד ּוצ ףייא טָפּור ןעֶמ ןעוֶנ

 :ךךובמה יי תֶא ּוכְרֶּב
 :דָעְו םֶלֹועְל ְךֶרֹובְמַה יי ורב הזועה כ"חאו לחק

 תא ּונָל ןֵתָנְו םיִמַעָה לָּכִמ ּונָּב רַחָּב רֶׁשֲא םָלֹועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא יי הָּתַא ְךּורָּב
 : הָרֹוּתַה ןַתֹונ יי הָּתַא ְךּורַּב ; ןתָרֹוּת

 +םאָר ןעֶמ טְגאָו טְנייּלְּפָנ םיוא טאָה ןעֶמ ןעוֶו

 עַטָנ םָלֹוע יַיַחְו תָמָא תבות ּונָל ןֵתָנ רֶׁשֲא םָלֹועָה ֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ךורָּב

 ?הָרֹוּתַה ןֵתֹונ יי הָּתַא ְךּורָּב : ּונֵכֹותְּב
 2 8 (8"ע רווחפ)
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 .הרותל הלועל ףרבש ימ

 דוככל םוקמה דובכל הרותל הלעש רובעב (פ"בפ) תא ךרבי אוה בקעיו קהצי םהרבא ?מותוכא ךרכש *?)
 ,הלחמו עגנ לכמו הקוצו הרצ לכמ והליציו והרמשי ה"בקה הז רכשבו ,ןידה םוי דובכל הרות

 לכ םע ןידה םוי הזב םיכוט םייחל ּוהָמְּתְחַיְו ּוהֵכְּתְכִיְו ויי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו
 :ןמא רמאנו , ויֲחֲא לארשי |

 ,תדלויל ףרבש ימ
 ףלונה חנב תאו (פ"בפ) תדלויה השאה תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש כ (רכזל)

 תפוחלו הרותל ּוהָלְדִגְי הו רבשב ,הדעב הקדצל רדג הלעבש רובעב ,בומ לומב הל
 : ןמא רמאנו ,םיבומ םישעמלו

 תדלונה התב תאו (פ"בפ) תרלויה השאה תא ךרבי אוה בקעיו קחצי םהרבא וגיתובא ךרבש יזכ (הבקנל)
 ףכשב ,הדעב הקדצל רדג הלעבש רובעב ,(פ"בפ) לארשיב המש ארקיו בוט לומב הל
 ; ןמא רמאנו . םיבוט םישעמלו הפוחל ּהָלְרִנְי הז

 ,הלוחל ףרבש ימ
 (תינלוחה סנקכל) הלוחה תא אפרי אוה המלשו דוד ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ

 ףילע םימחר אלמי ה"בקה הז רכשב ,(הרובעב סכקננ) ,ורובעב הגתמ רדנ (פ"בפש) רובעב .(פ"בפ)
 (הקיוחהלו סכקננ) וקיזחהלו (התואפרלו סכקננ) ותואפרלו (המילחהל סכקננ) ומילחהל (הילע סנקננ)
 סקנל) וירבא ח"מרל םימשה ןמ המלש האופר הרהמ (הל סכקננ) ול הלשיו (התויחהלו סכקננ) ותויחהלו
 ש"י ,ףוגה תאופרו שפגה תאופר , לארשי ילוח ראש ךותכ (הודיג סנקנכ) וידיג ה"סשו (הירבא

 ! ןמא רמאנו ,בירק ןמזכו אלגעב אתשה . אבל הבורק האופרו קועולמ אוה

 ,רופכ םוי תירחשל האירק
 יס שנָעיִכ ןעֶמ תַעָשְּב ,ץְראַּה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶרעֶרְט טְואָל םִע רעו ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵּטְׁש םָע

 ּטיִנ ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶגייֵז זַא טְרעֶביִוְרעֶּפ רֶע זיִא , ןעֶּבְראַּטְׁשעֶג ןעֶגעֶו ןֶהּוז ייוֵוְצ ס'ןמכה ןֲחַא
 | :ןעֶּבעֶל ןייג ייַּב 'ל"ר עא

 תמה הָוהְיייִנְפִל םֶתָבְרַקְּב ןְרָהַא י ינּב יש תומ ירחא הָׁשמ-לא הָוהִי רָּבדינ
 -לֶא תֶע-לֵבְב אָבי-לַאְו * | יח ר ןרהַא"דלא רבד תֶׂשמ--לֶא הָוהְי רמי

 בא
 יט עט

 ט"ע שוריפ
 ןעֶנעֶז ייֵז גּוא םיִׁשָדְק יֵׁשְרָק ןיִא זיִא יד ןופ טוט םעֶד ףאָנ הָשֹמ ּוצ סאָד טאָנ ראפ רֶעייַפ עֶדְמעֶרְפ טְכאַרְּבעֶג טעֶרעֶג טאָה םאָנ נּוא הָׁשמ לֶא יי רַב
 וג טְנאָזעֶג טאָג םאָה רֶמאַֹנ !ןעֶּבְראָטְשעֶג ןעֶּבאָה וי] ליוו ,ןרָהַא ןּופ רעֶדְניִק ייוֵוְצ

 |  םינשוש יטוקל
 יז וצ רֶהֵעָמ ךיז ןעֶנעֶגעֶג ּוצ ןעֶנעוֶנעֶג ראָג ֹיִא רעֶד .ּותְמִיַו 'ה יִנְּפִל םֶתָכְרִקְּב יונו יה רֵּבַדיַו

 ףאָנ ,הְנּוהְּב רעֶד ןּופ הָלּודְנ רעֶד ּוצ ןעפּוטש ןעֶמעֶג ּוצ םיֹורַא ׁשְטְנעֶמַא יו טְכיֹורְג ןֹרֲהַא פצ ְךיִז טְלאוָועֶג יז ןעֶּהאָה םּורעֶד גּוא ,הָׂשּודְק יֵנְּב יד ןופ וא , טְּבייַרְׁש שודקה רהֹוז
 רעד ראפ ןעֶועֶוועֶג רעֶּבָא זיא םִע לייִונעְּב | ראפ הָלּודְנֲא וצ ְךיִו ןעֶפּוטְׁש ןצ טיג ,רָסּומ א
 :הָעְׁשַה תֶא קמוד ןייֵק ןייז טיג ףראד הָנְוַּכ רָעייַז םאָו ,רעֶדְניִק ם'ןמכה ןרָהַא יט ׁשְטְנעֶמ רעד ןעֶד , ןעֶּבְראָׁטְׁשעֶג יו ןעֶנעֶו , םייָצ םיִקיִדַצ עֶבְלעֶוַא טְהעֶנ ןעֶמ ןעֶד ,מייִצ יד

 8 8 (ט"ע רוותמ)
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 ןָנָעָב 3 תּומָי אֹלְו ןרָאָה--לַע ָךֶׁשֶא תֶרַֹּּכַה יָנָּפ--לֶא תֶבֶרַּפִל תיֵּבַמ ׁשֶרֵּקַה
 ליאו תאמתל רָב ר רַפָּב שדקה לֵא ןֹר ןרהא אבי ,תֶאָזב : תֶרַֹּּכַח-לַע הָאָרֲא
 נְבַאְבּו 'ָֿשָּב-לַע ויהי לבדוסנכמו שלי שרק דַב--תָנְֹּכ (ב תבשב) ; : הָָעְל
 :םשָבְלּ ורָׂשָּב-תֶא מכ ץחרו םָה שֶרְקייִרְנַּ ףצי ד דַּב תֶפְנְצַמְבּ רנְַי רב
 : הָלעְל ְָתֶא "ליאו תאטחל םיִּזָע ריש חקי לֵאְרְׂשִי נב תַרֲע .תֶאַמּו
 חקלו יול (ג תבשב) :ותיב דַעְבּו ורעב רֵפְַ ןְל-רֶׁשֲא תֶאַטַחַה רַפ-תֶא ןְרָהא ביִרָּקִהְּו
 ןְרהַא ן ןתנו + רעומ לָהֶא חַתָּפ הוה יגל םָתֹא ריִמַעַהְ םֶריִעָשַה יִנָשדתֶא
 בירק 3 לְזאָזֲעַל א לרוגו הוהיֵל רָחָא לוג תל םֶריִעָשַה יש"
 שא ריִעָׂשַהְו : תאמה והשעו הָוהיל לרוגה יִלָע הָלָע רֶׁשֲא ריִעָשַהְתֶא ןרחא
 לאל ותא השל ויִלָע יֵרּפְַל הָוהְי ונפל יחדרַמַעָ לָזאָזעל לֶרֹּגַה ויל הָלָע
 - וו

 ט"ע שוריפ
 רֶע סאָד ןרָהַא רעֶדּורְּב ןייַד ּוצ דעֶר הָשמ
 ישדק ןיא טייַצ ץֶלַא ןעֶמּוק טיִנ לאָז
 ראַפ תֶכֹורְּפ ןּופ גיִנייוֵועֶגיִא ןופ םיִׁשָרָק
 טעוֶו ןֹורָא םעֶד ףיוא סאוָו תֶרֹופַּכ םעֶד
 :לאוָו ןיימ טיִמ לייונ ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ רֶע
 ףיֹוא ןעֶיוִרעֶּב ףיִא רעוֶו ליי ןעֶגיִדְנעֶק
 ןעֶמוק טיִנ רֶע לאָז רעֶּביִרעֶד ,תֶרֹופַּכ םעֶד
 טיִמ רעֶד ראָנ נּוא תיוְּב :ןעֶטְראָד טֶּפָא

 ,םיִׁשָדָ ישדק ןיִא ןעֶמּוק ןרֶהא לאו
 רּוּפִּכ םֹוי םּוא ראָנ םייצ עלא טיִנ ףייא
 נּוא תאָמַה ַא ראפ דְניִר ןעֶגְנּוי ןייֵא טיִמ
 ןייא תֶנֹותְּכ ;הָלֹוע ןֶּבְרֶקַא ראפ רעֶדיִ ַא
 ףיוא , ןעֶדייֵלְקִנֶ רֶע לאָז רְמעָה עֶנייֵל
 , בוול ןייז ףיֹוא ןייז ןעלאו םִיַסַנְכַמ עניי
 ךיז רֶע לאָז לעָמְראנ ןעֶנייַל ןייא טימ נּוא
 ּבֹוה עֶגייֵל ןייא טיִמ נוא ןעֶלְטְראַנ םּורַא
 עֶגיִלייֵה ןעֶקעֶדאַּב פאק םעֶד רֶע לאָז
 ןיִא ןעֶׁשאַו לאָז רֶע יז ןעֶנעֶז רעֶרייֵלְק
 .ןעֶרייֵלְקְנֲא יוז גּוא בוול ןייז רעֶסאונ
 יד ןופ עֶדְנייַמעֶג רעֶד ןּופ נּוא תַאַמּו
 ןיִגיִצ ייוֵוְצ ןעֶמעֶנ רֶע לאָז לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִה
 ןייֵא ראפ רעֶריוִו ןייֵא גּוא תאָמַח א ראפ

 יטוקל
 םלענה שרדמ רעָד .'וגו ןוהא אֹבָי תא

 , םישדק יִשְדִה ןיִא ןייֵג ּוצ ןייַרַא ,טְגאָז
 , ןֶדֵע ןג ןיא ןייֵג גצ ןיינא יו ןעֶועֶוועֶג זיא

 טיִמ ןייבא ןעֶמ טייֵג ןָרֵע ןג ןיִא יונ יווא ןעֶד
 ויִא ןֵהַֹּה ןיֲהַא ןעוֶו יֹװַא ,ףּוגַא ןָא הֶמָׁשְנֲא
 רע ויִא ,םיִׁשָדָ יֵׁשְדֲה ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןייבא
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 ןייז בירְקמ לאָז ןֹרֲהַא נּוא בירֵּקִהְו :הָלֹוע
 יונ םֶהיֵא ּוצ זיִא םאוָו תאָמַח רַּפ םעֶד
 גוא 'ג קּוסָּפ ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיא ןעֶביֹוא
 ראַפ נּוא ְךיִז ראפ ןעֶּעֶג ראפ לאָז רֶע
 ןעֶמעֶנ לאָז רֶע נּוא חֹקָלְו :דָנּוזעֶגיזיֹוה ןייז
 ןעֶלעֶטְׁש יוז לאָז נוא ְךעֶלעֶקְיִצ ייוֵוְצ יד
 :רֲעֹומ לֶהֹוא ןּופ רֶעיִמ ןיִא טאָג ראַפ

 עֶרייֵּב ףיוא ןעֶּבעֶג לאָז ןֹיֲהַא נּוא ןמָנ
 לאָז ליִטעֶצ ןיימ ףיֹוא ְךעֶלעֶטעֶצ ןעֶגיִצ
 םעֶד ףיֹוא נּוא םאֶנ ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶג ןייז
 םּוצ ןעֶּכיִרְׁשעֶנ ןייז לאו ליִטעֶצ ןעֶרעֶדְנַא
 טְנייֵלעֶגְפיֹורַא טאָה נוא גְראַּב ןעֶקְראַטְׁש
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד נּוא גיִצ ןייֵא ףיֹוא ליִמעֶצ ןייא
 לֶרֹוג רעֶד יונ גיִצ רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא
 בירקמ לאָז ןֹרֲהַא נּוא ביִרְקִהְו :ןעֶלאַפ טעוֶו
 ןעֶלאַפעֶג רֶהיֵא ףיוא זיִא סאוָו גיִצ יִד ןייז
 ןעֶכאַמ םֶהיֵא לאָז נּוא טאָג וצ ליִטעָצ רעֶד
 ףיֹוא גיִצ יִד נּוא ריִעְׂשַהְו :תאָמַחַא ראפ
 ליִטעֶצ רעֶד ןעֶלאַפעֶג זיא םִע עֶכְלעוֶו

 ןייטש ןעֶּבייַלְּב לאָז גְראַּב ןעֶקְראַטְׁש םּוצ
 ןעֶנעֶקעֶּב ּוצ רֶהיֵא ףיוא גיִדעֶּבעֶל טאָג ראפ

 ןעֶטְראַה םוצ ןעֶקִׁש ּוצ קעוֶוַא םֶהיֵא דֶניִז יד
 םינשוש

 ,ףוגא ןָא הָמָׁשְנַא טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג ןייַרַא ףיוא
 גנא ,קעֶרׁש טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג ןייַדַא ןיִא רֶע גּוא
 םיִכּורָּכ יִד , םייקנינייר טיִמ נוא , ׁשיִנְרעֶטיִצ

 רעֶד ףיו ןעֶּבאָה ןעֶגאַטְׁשעֶג ןעֶטְראָד ןעֶגעֶו סאוָו
 ןמפ רעֶד ביוא ,עֶמיִטְׁש עֶסיֹורְג א טימ טְמעוֶנ
 גּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןייֵרַא רֶע ויִא ןעֶנעֶוְנעֶג הכו טאָה

 ןעגנאגעג סיורא
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 ותיּב רַעְבּו ּורֲעַּב רּפִכְו ול""רָשא תאָטַחַה ְךַּפ-תֶא ןח הא ביִרְקִחְו : ; הָרַּבְרַּמַה
 ׁשֵאייִלֲהַּב ָּתְחַּמַה-אֹלְמ הקמ (ד תבשבו) לארשי ? ןל"רֶׁשֲא תאָּטַתֲה ר רפחתא טחש
 : : תָכֹרּפַל תיֵּבִמ איִבָהְו קד םי מט תֶרטק ריָנָפִח א" מג הוי ינפלמ םָּבזִּמַה לעמ
 רֶׁשֲא 'תֶרֶַּכַה-תֶא תרמה ןנע | אָּסִכְו הָוהְי יגל שא אָה-לַע תֶרֹמִּקַה-תֶא תנו
 המר תֶרפַּכַ ינפדלע וֶעָּבְצִאְב הזהְ רַפַה םּדַמ הקל 1 תּומי אל תּוְרֲעָה-לַע
 תאָטחַה רִיעָשדתֶא ממש : 'ועָּבְצֶאְּב םּףה" ןמ יִמָעְעַבׁש א תרפפה נפל
 ׂשָע רש .ומָּד-תֶא הש תָכְלַּפל תמ"א ומה" תֶא איִבָהְ םַעָל רֶׁשֲא

 לש טי

3 = 

 ות םתֶא ןכשה דעומ ולה אל תשע ןבום םתא ההלל םֶהיֵעְׁשּפמּו ישי ְּ
 ותאצה דע שרקב רֵפַכְל ָאבְּב רעומ לָהֲַּ | הָיְהִי-אל מאהל : : םֶתֹאָמָמ
 "לאגא "ראש "לאשש "אש מייל "ראש "ר"ל "ראמעל יי לא "אלא

 ט"ע שוריפ

 ןֹרֲהַא נוא ביִרְקַהְו !רָּבְדִמ רעֶד ןיא גְראַּב
 סאָו תאָמַחַה רַּפ םעֶד ןייז ביִרְקַמ לאָז

 ןעֶּנעֶגְראַפ לאָז רֶע וא ףךִז רצ זיא
 גוא דְנּזעגזיֹוה ןייַז ראפ בוא ְךִז ראפ
 סאוָו תאָטַחַה רפ םעֶד ןעֶמְכעֶׁש לאָז רֶע
 ןעֶמעֶג לאָז רֶע נּוא חֹקָלְו  םֶהיֵא ראפ זיא
 ןעֶליֹוק עֶגיְִנעֶגעֶרְּב ןאַפ-רָעייַפ ןיִלּופ ןייא
 ןילּופ ןייא גוא טאָנ ראַפ ןופ  ַחָּבְזִמ ןופ
 סאָד לאָז נּוא עֶניִד ץְריוִניג רעֶכייֵר ןעֶפיֹוה
 זיִא םאָד תֶכֹורְּפ ןּופ גיִנייִווְניִא ןעֶמְנעֶרְּב
 ןעֶּבעֶג לאָז רֶע בוא ןֵתָנְו  םיִׁשָדֹק יִׁשְדק ןיִא
 *רֶעייַפ ןּופ רֶעייַּפ םעֶד ףיֹוא תֶרֹוטְק יד
 רעֶד ןיִקעֶראַּב לאָז םָע גוא טאָג ראפ ןאפ
 סאוָו תֶרֹוּפַּכ םעֶד תֶרֹוטְק יִד ןופ ןעֶקְלאוָו
 ןעֶגיִל תוחול יִד יונ ןֹורָא םעֶד ףיוא טְגיִל

 רֶע וא רעֶּבֶא ןעֶּבְראַטְׁש טְׁשיִנ רֶע טעו
 :ןעֶּבְראַמְׁש אָי רֶע טעֶוו יוזא טְׁשיִנ םּוהָּט

 טּולְּב םעֶד ןופ ןעֶמעֶנ לאָז רֶע נּוא חֹקִלְו
 לאָמ ןייא ןעֶגְנעֶרְּפְׁש לאָז רֶע נוא רפ ןופ
 םּוצ תֶרֹופַּכ םַעָד ראָּפ רעֶגְניִפ ןייז םימ
 ךיוא רֶע לאָז תֶרֹוּפַּב םעֶד ראפ טייַז חרזמ
 לאָמ ןעֶּביִז רעֶגְניִּפ ןייז טיִמ ןעֶגְנעֶרְּפְׁש

 ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע נּוא טַזִׁשְו : טּולְּב םעֶד ןופ
 קְלאָפ םּוצ ךיִא סאוָו תאָּטַחַה ריִעָׂש םעֶר

 יטוקל
 טינ אָ רע ביוא גּוא ,םֹולָׁשְּב ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 ןופ רֶעייַפ א ןעֶגְנאַגעֶגְמיֹורַא ןיִא ןעֶועוֶועֶג הָבֹוו
 טְנעֶרְּבְראַפ ןיִא רָע גוא ,םיִבּורְּכ יד ןעֶשייִוְצ

 ןְעייֵמְׁש סאוָו םיִבּורְּכ יִד יו] יֹוַא ,ןעֶראָטעֶג

 8 (א"ע רוזחמ)

 5ֶרינ רעֶר ןעֶלאַפעֶג זיא םֶהיֵא ףיוא םאוו

 טּולְּב ןיז ןעֶגְנעֶרְּב לאָז גּוא יל ןופ
 לאָז רֶע נּוא תֶכֹורָּפ םעֶד ןופ גיִנייוֵועֶגיִא
 ןוהמעג טאה רֶע יו טּולְּב ןייז טימ ןּוהְּט
 לאָז רֶע נּוא רַּפ ןייַז ןופ טּולְּב םעֶד וצ
 םעֶד ןעֶּבעֶל טּולְּב םעֶד ןופ ןעֶגְנעֶרְּפְׁש
 תֶרֹוַּּכ םעֶד ראפ נּוא לאָמ ןייֵא תֶרֹוּפַּ
 : לאָמ ןעֶּביִז ןעֶגְנעֶרְּפְׁש רֶע לאָז רעֶמייונ
 גילויה יִר ףיוא ןעֶּבעֶג ראפ לאָז רֶע רָּפְּ
 רעֶדְניִק יִד טייֵקְיְנייַרְמּוא איִד ןופ טייֵק
 ןעֶגְנאַגעֶג ןיירַא ןעֶנעֶז יז ןעֶו לֵאָרְׂשִי
 ןעֶּבאָה נּוא ןייַר םּוא ׁשֶדְקִמֲה תיֵּב ןיא
 ןעֶכעֶרְּב ראפ רֶעייֵז ןופ נּוא . טְסּואוועֶג םיִנ
 שעָנְנייֵרַא ןעֶגעֶנ ייֵז ןעוֶו רְניִנ עֶרֶעייֵז ּוצ
 ןייַרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןעֶגיִלייֵה ןיִא ןעֶגְנאַג
 םוא ןעֶנעֶז ייֵז סאָד טְסּואוועֶג ןעֶּבאָה נּוא
 ֶהֹוא םּוצ ןעֶכאַמ רע לאָז יֹוזַא נּוא ןייַר
 םּוא רֶעייֵז ןיִא ייֵז טיִמ טְהּור סאוָו דַעֹומ
 ןייַז טיִנ לאָז ׁשְמְנעֶמ ןייק לָבְו : טייֵקְניִנייִר
 טְמּוק לדג ןַהֹּכ רעֶד יונ דַעּומ לֶהֹוא ןיא
 ןיִּב טייקגילייה יִד ןיִא ןעֶּבעֶג ראפ ּוצ
 ןעֶּבעֶג ראפ לאָז רֶע נּוא ןייֵגְסיֹורַא ןויז
 נוא דֶניזִעְגַןיוה ןייַז ראפ גּוא ְךיִז ראפ
  לֵאָרְׂשִי יד ןּופ עֶרְנייֵמעֶג עֶצְנאַג יִד ראפ

 םינשוש
 םְנאָו הָדּוהְי יבב ,ןֶדֵע ןג ןּופ רַעיֹוט םעֶד ייֵּב
 תָבֹו טאָה רע םאוָו ןֵהֹּכ םעֶד ויִא ליואוו
 ןופ םֹולָׁשְ ןייֵג סורא לאז רֶע זַא ןעֶועֶוועֶג

 ;םיִׁשָדָק יֵׁשְדָ
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 ֵּבְוִּמַה-לֶא אָצְיְו (ח תבשבו) יעיבר :לֵאָרְׂשִי לק לֵהְקילַּכ ְךַעְבּו ותיּב דַעְבּו ורעב כ
 תונְרק-לַע ןתְָו .ריִעָּׂשַה םַּדִמּו רָּפַה םּדִמ הקל רילע רֶּפַכְ הָוהָיייִנְפל רֶׁשֲא
 תֹאְמּמִמ וש ורֲהְטְו םיִמָעַּפ עבש ָעָּבְצֶאּב טה רָיָלֲע הַּהְ ?ביִבָס הבמה
 ביִרְקַהְו חּבְזִּמַה-תֶאְו .ךָעּומ לָהֶא-תֶאְו שד קח-תֶא ,רֵּפַּכִמ הלכו : לֵאָרְׂשִי יֵנְּב
 הָּדֵוְתִהְו יחה 'ףיעָשַה שארדלע ירק וידי וָדָ יּתְׁש-תֶא ןיֲַא ֿפְִו:י :יִחָה ריִצָׂשַה-תֶא
 םֶתֹא ןתֶנְו םֶתאֹּטַח--לָכל םֶהיֵעְׂשִּפ--ַּכ-תֶאְו לֵאָרָׂשִי יִנּב תֶנוע"לָּב"תֶא יִלָע
 "תֶא ויָלָע ריִׂשַה אֵׂשְַו הָרָּברִּמַה ִּתָע שיִא-יְּ לש ריִעָשָה ׁשאֶר--לַע
 לֵהָא-לֶא ןלֲהַא אבו } ;רֵּברִמַּב ריִעָשַה תֶא חַלָשְו הר ץֶרָא-לֶא 8 םָתֹנֲעילַּב

 ץֵהָרו ;םֵׁש םַתיִנה שרה לֵא ואבְּב שב רֶׁשֲא רָבַה יִדְנּב"ַתֶא טֵׁשַפּ דעומ |
 -תֶאְו לתלעהתַא הָשַעְו אֵצָי ויִדָנְּב תֶא שכלו שודק םֹוקָמִּב םימב ורָׂשְּב-תֶא
 ריִמְקִי תֶאָּטִמַה בלה תֶאְו 0 'תבשבו) ישמח : םִעָה דַעְבּו וְרֲעַּב רֵּפִכְו םַעָה תלע
 םִיַמַּב ורָשּב-תֶא ץחרו יָדָנַּב םֵּבַבְי ואצל .ליִָׂשַה-תֶא תלשו מַה :הָחּבְַמַה
 ַאְבּוה יִשֲא תאֵּמַחֲה ריִעָש 1 תֶאְו תאֵּטַחַה "דפ תַאָו : הָנֲחַּמַה-לֶא אובָי ןכ"יִרֲחְַו
 םֶתֹרֹע-תֶא שאב ופרש\ הנחמל ץּוחַמ--לֵא איִצֹו שרק רֶפַכְל םָמָד--תֶא

 5656 ו מ
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 חַּבְזִמ םּוצ ףאָנ רעֶד ןייג לאָז רֶע נּוא אָצָיְו
 ןיִא זיִא םאָר םאָנ ראַפ טייֵמְׁש סאוָו בֶהְזַה
 םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבעֶג ראַפ לאָז רֶע נּוא לֶכיֵה
 רפ ןּופ םּולְּב יִד ןּופ ןעֶמעֶנ לאָז רֶע גּוא
 לאז נּוא טְשיִמעֶג ןעֶמאַזּוצ ריִעָׂש ןּופ נוא

 חַּוִמ םעֶד ןּופ ןעֶלְקְניִו יד ףיֹוא ןיִּבעֶג
 ףיוא ןעֶגְנעֶרְּפְׁש לאָז רֶע נּוא הָוַהְו : םּורַא
 רעֶגְניִּפ ןייז טיִמ םּולְּב יִד ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד
 נּוא ןעֶניִנייֵר םֶהיֵא לאָז נוא לאָמ ןעֶּביִז
 איד ןּופ מייֵקְנייֵרְמּוא אוד ןופ ןעֶגיִלייַה

 טאָה רֶע יונ נּוא הָלִכְו :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִה

 ְגיִלייַה יִד ףיוא ןעֶּבעֶג ראַּפ ּוצ טְגיִרְנֶעעֶג -
 םעֶד טיִמ נּוא רַעֹומ לֶהֹוא םעֶד טיִמ טייק
 סאו ריִעָׂש םעֶד ןעֶגְנעֶרְּב רֶע לאָז ַחַּבְזִמ
 ףיֹוא לאָז ןרָהַא נּוא ְךֵמִסְו :ְךאָנ טְּבעֶל
 פאק םעֶד ףיוא דְנעֶה עֶרייֵּב עֶנייֵז ןעֶנְהעֶט
 ןעֶנעֶקאַּב לאָז נּוא ריִעָׂש ןעֶניִרעֶּבעְל ןּופ
 יִד ןופ ןעֶגְנּומיִרְק ראַּפ עַפַא םֶהיִא ףיֹוא
 ןעֶכעֶרְּבְראַפ רֶעייֵז עֶלַא גּוא לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 ףיֹוא ןעֶּבעֶג ייֵז לאָז נוא דני עֶרֶעייֵ וצ
 ךְרּוד ןעקיש לאָז נּוא ריִעָׂש ןופ פאק םעֶד
 :רּבְרִמ ןיִא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶטְמיִטׁשעֶּב א
 םֶהיֵא ףיוא ןעֶגאָרְט לאָז ריִטָׂש רעֶד אָׂשָנְו
 ןייא ןיא ןעֶגְנּומיִרְק ראפ עֶרֶעייֵז עֶלַא
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 ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא זיא םאו) דָנאַל
 ןיִא ריִעָׂש םעֶד ןעֶקִיִׁש קעוֶוַא לאָז גּוא
 ןעֶמּוק לאָז ןרָהַא נוא אָנּו ,רָּנֶדִמ רעֶד
 יִד ןּורְמ םיֹוא לאז נּוא רַעֹומ לֶהֹוא ןיִא
 ןּוהְטעֶגְנָא טאָה רֶע סאוָו רעֶדייֵלה עֶנייֵל
 ריטקס טייקְניִלייַה ןיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ןייז ןיא
 יִעָּב ןעֶטְראָד ייז לאָז נּוא תֶרֹוטְק יִד ןייז
 לאָז רֶע נּוא ץפָרְו : רעֶמיִא ףיֹוא ןעֶטְלאַה
 ןייֵא ןיִא רעֶסאוַו ןיִא ביי ןייז ןישאונ
 נּוא ןייֵג םיירא לאָז נּוא טֶרָא ןעֶגיִלייַה
 קְלאָּפ ןופ הָלֹוע יד ממ הָלֹוע ןייז ןעֶכאַמ
 ראַפ נּוא ךיִז ראַפ ןעֶּבעֶגְראַּפ לאָז רֶע נּוא
 תאָטַח ןּופ בֶלֵח יִד נּוא תֵאְו :יקְלאַפ םעֶד
 : חַּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןייז ריטקמ רֶע לאָז
 טְרְהיִפעֶג טאָה סאוָו רעֶד נוא ַתֵלֹׁשְמִהְו

 עניי ןעֶׁשאַו רֶע לאָז לֵזאָזְעַל ריִעָׂש םעֶר
 ןיִא ּבייֵל ןייז ןעֶׁשאוַו לאָז נּוא רעֶרייֵלְק
 ןיא ןעֶמּוק רֶע לאָז ףאָנ רעֶד נּוא רעֶסאוַו
 תאָמַח א ראפ רַּפ םעֶד נּוא תֶאְו :הֶנֲחַמ
 יֵעָנ ויִא סֶע סאוָו תאָמַחַה ריִעָש םעֶד נּוא
 ּוצ םּולָּב רֶעייֵז רעֶהיִרְפ ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּב
 סיֹורַא ןעֶמ לאָז טייֵקְניִלייֵה ןיִא ןיִּבעֶג ראפ
 לא] ןעֶמ נּוא הָנֲחַמ ןופ ןעֶסיֹורְד ןיִא ןעֶהיִצ
 םיִמ נּוא לעֶפ רֶעייֵז טיִמ יי ןעֶנעֶרְּב ראפ

 רעייז
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 מב ורֵׂשְּב-תֶא ץחָרו ויִדנִּב םֵּבַבְי םָתֹא : ףרשהו : םֶׁשְרִּפ--תֶאְו םֶרָׂשְּב-תֶאְו

 רוׂשֲעּב ִעיִבְׁשִה שח םלוע תֶקֲחְל .םֶבָל התיֵהְו : ; הָנֲחַמַה-לֶא אבי ביִרְְַ
 הגה רג תראה ושעה א הָבאָלְמלָכְו םֶיֵתֹׁשְפנ-תֶא נעה שרחל

 חיה ונפל םָביִתאטח לֹּכִמ םֶכְתֶא רהטל .םָכיֵלֲע רפי זה םויב יב ;םֶכָבֹותְּב
 גם תֶּקֲח ם םֶכיֵתְׂשַַנ-תֶא םֶתיִנעְ םֶכָל איה ןותַבש תבש 0 תבשבו) ישש ; ּורָהַטָ

 שבָלְ ויָבָא תחת ןהבל ובי--תֶא אּפַמי שאו ותא הַׁשְמִירָׂשֲא מפה רָפְכְ
 | -תֶאְו רעומ יָהַא-תֶאְ שרפה ׁשֹּדְקִמ-תֶא יב : שחה יִדְָּב דֵּבַה יִָנָּב-תֶא
 תקל םל תא הָתיְַו רַּפכִי - קה םע-לַּכ-לַעְו םיִנֲתֹּכַה לֵעְו רפכי חַּבְִּמַה
 הָוהְי הֶּוִצ רֶשֲאַּכ שעיו הָנָשּב תַחֶא םָתאּמַי יַּכִמ באָרׂשִי נבלע  רָפַבָל םָכוע

 : ; הֶשמח תֶא

 : סָחְניִּפ תַׁשְרַּפ ןיִא טְנְעייֵל ןעֶמ גּוא הר רֶּפַמ עֶרעֶדְנַא יִד ןעֶמ טְמעֶנ ריִטָפִמ ּוצ

 םֶכיֵתֹׁשְפַנ-תֶא םָתיִנֲעְו םֶכָל הֶיְהִי שדקיאָרְקִמ הֶּזַה יִעיִבְשַה ׁשֶרֹחַל רושַעָבּ
 רק ב ךפ חֹליִ ַחיִר .הוהיִל הלע םֶּתְבַרְקִהְו : ושעה אֶל הֶבאָלְמיַּ

 תָלּולְּ תֶלֶמ נו םֶכָל יְהִי םיִמיִמְּת הֵעְבִש הניב םיִׂשָכְּכ דַחֶא | לא ךָחֶא

 ֵחֶאָה שבכל ןורָׂשֶע' ןורָׂשֵע ךַחֶאַה לכ םיָנרְׂשֶע ינש רפל םיִנרְׂשָע הָשֹלְׁש ןמשב
 ריִמָּתַה תלו םיִרְפַּכַה תֶאַּמַח דַּבְלַמ תאטח ָחֶא םיִּזע-ריעְׂש : םיִׂשְָּכַ תַעְבִׁשְל

  םֶהיֵּכְסנְ הָתָחְנִמּו

 ט"ע שוריפ

 .טסיִמ רֶעייֵז םימ נּוא  ׁשייֵלְּפ רֶעייֵז
 לאו ייֵז טְנעֶרְּב ראפ סאוָו רעֶד גנּוא ףרושהְו
 ןעשאוו לאָז נּוא רעֶדייֵלְק עֶנייֵַז ןעָשאוו
 לאָז ְףאָנ רעֶד נּוא רעֶסאַו ןיִא בויל ןייַז
 לאָז םאָד נּוא הֶחָיְהְו 1 הָנֲחַמ ןיא ןעֶמּוק רֶע
 ןיִא גיִּבייֵא ףיֹוא קוח ןייֵא ךייא ּוצ ןייז

 יִרָשִּת ןעֶמ טְנייֵמ סאָד ׁשָדֹוח ןעֶטעֶּביִז םעֶד
 סאָד ׁשֶדֹוח ןיִא גאָט ןעֶטְנְהעֶצ םעֶד ןיא
 ןעֶגיִנייֵּפ רֶהיֵא טְלאָז רּוּפִּכ םֹוי ןעֶמ טְנייֵמ
 הֶכאָּלְמ םוש ןייק נּוא רעֶּבייֵל עֶרֶעייַא
 ;ןייִא רעֶמְלַא ןייֵא ןּורְמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 טְניֹואוו סאוָו רעֶדְמעֶרְּפ ןייֵא נּוא רעֶניֹואוו
 גאָט םעֶד ןיִא ןעֶד יג :ְךייַא ןעֶשיוִוְצ

 ךייַא ןעֶּבעֶג ראַפ ְךייַא ףיֹוא טאָנ טעו
 יד ,דֶנִז עֶרָעייֵא עָלַא ןופ ןעֶגיִנייֵר ּוצ
 :עֶנ רֶהיִא טעֶֶו טאָנ ראפ זיִא סאוָו רֶניִז
 סאו דֶיִ יִד ףיֹוא 'רעָּבָא ןעֶרעוֶו טְניִניִר
 רּוּפְּכ םֹוי טְפְלעֶה ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶגעֶג זיא
 טעוֶו ׁשְטְנעֶמ רעֶנעֶי ןעוֶו ןעֶדייֵס טיִנ ָהיֹוא
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 גיִהּור ץנאנ תש :ןייז לחומ .רעֶהיִרְפ םֶהיֵא
 שלאו רֶהיֵא נּוא ָךייִא ּוצ גאָט רעֶד זיִא
 ןעֶמְסאַפ טיִמ רעֶּבייֵל עֶרֶעייֵא ןעֶניִנייֵפ
 גוא רֵּפִכְו  ניִּבייֵא ףיוא ץעֶזיִג ןייִא זיִא םאָד
 ְןעֶמ םאָו ןַהַּכ רעֶד ןעֶּכעֶנ ראפ לאָז סֶע
 טעוֶו סאוָו רעֶד רעֶדָא ןעֶּבְלאַז םֶהיֵא עוו
 ףֹודָנ ןֵהֹּכַא ןיינ ּוצ דְנאַה ןייז ןעֶליִפְרֶע
 ןעֶרייַלְקְנָא טעוֶו נּוא רעֶטאַּפ ןייז טאָטְׁשִנֶא
 + רעֶדייֵלְק עֶגיִלייַה יד רעֶרייֵלְק עֶנייֵל יר

 םֶניִלייֵה יִד ףיֹוא ןעֶּבעֶגְראַפ לאָז רֶע רָּפַכְ
  ּףֶהֹוא ןופ נּוא םיִשָרַק ישָדק ךופ טייק
 םיִנֲהֹּכ יִר ףיֹוא נוא ַחָּבְוִמ ןופ גּוא דעּומ
 ןעָצְנאנ ןופ גְנּולְמאַז ראַפ יד ףיֹוא נּוא
 טאָר הָתָיָהְו :ןעֶּבעֶג ראפ רֶע לאָז קְלאָפ
 - וצ 'ץעֶנעֶג ניִּבייֵא ןייֵא ךייא וצ ןייז לאָז
 ןופ לֵאְרׂשִי רעֶדְניִק יִד ףיוא ןעֶּבעֶג ראפ
 וא ,רֶהאָי ןיִא לאָמ ןייֵא רֶניֵז עֶרֶעייז
 יב טאָה טאָג יװ טְכאַמעֶג טאָה ןֹרֲהַא

 ;הָׁשֹמ וצ ןעֶמאֶּב
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 ;םאָד ןעֶמ טְגאָו הָמיִּב רעֶד ןופ הָרֹוּה רֶפֵס סאָד ףיֹוא טְּבייֵה ןעֶמ ןעֶו

 איה םייח ץַע :השמ רַיְּב יי יִּפ לַע לֵאָרְׂשִי יִנָּב יֵנְפִל הָׁשֹמ םֶׂש רֶׁשֲא הָרֹוּתַה תאֹזְד
 ְךֶרֹא :םֹולָׁש היָתֹוביִתְנ לכו םעונ יִכְרַד ָהיֶכָרְד :רָשאִמ היֶכְמֹותְו ּהְּב םיִקיִזֲחַטְל
 ג ריִדֵאִיְו הָרֹוּת ליִרגַ ּקְדִצ ןעמל ץפח יי יו : דֹוכְכְו רֶׁשֹוע ּהָלאֹמְׂשִּב ּהָניִמיִּב םיִמָי

 ,הרמפהה תכרב
 { הָרֹוטְפַה יִד טנאָו ןעֶמ רעֶדייֵא הָכָרְּב יִד טְגאָו ריִטפטַה לעַּב רעֶר

 םיִאיִבְנִּב רַחֶּב רֶׁשֲא םֶלֹועָה ֶָלֶמ וניָהְלָא יי הָּתַא ְךּורָּב
 ךּורָב ;תַמֲאַּב םירמאנה םֶהיֵרְבִדְּב הָצְרְו םיִבֹומ

 ןמע לארשבו | ודְבַע שמ הרותב רחובה ַײ הָתַא
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 רַמָא חכ יִּכ :יִמע ּךֶרֶדֶמ לֹוׁשְכִמ ּומיִרָמ ְּךֶרָד ונפ ולס ולס רַמָאְו

 תֶאְו ןוְּׁשֶא שודק] םֹורָמ ומש שודקו דַע ןֵכֹוׁש אָשַנְו םֶר
 יִּכ :םיִאְּכְדִנ בל תֹויֲחַהְלּ םילפש ַחּור תֹויֲחַהְל חור לַפְׁשּו אָּכַר
 תֹומָׁשִנּ ףוטעי יֵנְפְלִמ חּור יִּ ףוצקא חַצְנְל אלו ביִרָא םֶלועל אל

 בוט רשבמ
 "דרב. ,לֹוׁשְכִמ ּומיִרָה ְךֶרֶד נפ 178 גלפ רַמָאְז

 "חרוא, גגא , געְוָו רעֶטייֵרְּב א ׁשְטייֵט ויא

 . געֶוָו רעֶלאַמְׁש א ו עֶלעֶגיִטְׁש ןיילק ַא שטייט ןיִא

 לֵצְע ְךֶרֶדא .יִלְׁשִמ ןיִא ךלמה המלש טְגאָנ
 ליפא ׁשְטְנעֶמ רעֶלאָּפ רעֶד ,"קְדָח חֵכּוׂשְמִּכ

 ט"ע שוריפ
 ןופ טְנאָז איֵבָנ רעֶר ייפ ייפ רַמָאְו

 םעֶד ןיִא טעֶרמ ןעֶנעוֶו סיִטאָג
 ןופ עֶרֶה רֶָצָי םעֶד םיוא טְמאָר געוֶו
 -כיורטש סאָד ףוא טְּבייֵה געוֶו רֶעייַא

 רמו געוֶו םִקלאָפ ןייֵמ ןופ גנול = לולא רעד ב א נאז סי יש
 תֹובָׁשֲחַמ ֶטְעֶלש עֶרֶעייֵא פא טּוהְמ

 טְנאָזעֶג םאָה יוזַא ןעֶד רט הכ יִ ,טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג ייֵז ןיִא טְרעוֶו רֶהיֵא סאוָו
 נּוא גיִּבייֵא זיִּב טְהּור רֶע סאוָו טאָנ רעֶנעֶּביֹוהעֶג רעֶד נוא רעֶכיֹוה רעֶד
 גיִלייֵה וא ךיוה ןייׁשֶא שו םֹרָמ .טְגאָזעֶג רֶע טאָה גיִלייַה זיִא ןעֶמאַנ ןייז
 נּוא .םעֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶּפ םעֶד טיִמ יא ןיִּב ןעֶטְראָד ןּופ נּוא ןֶעּור ךיא ּוהְמ
 ןופ טיִמעֶג סאָר ןעֶרעֶנְרעֶד וצ טיִמעֶג גיִרעֶדיִנ ןייֵא טאָה סאוָו םעֶד טיִמ
 טיָנ ןעֶד עֶנעֶסיֹוטְׁשְראַּפ יִר ןופ ץְראַה סאָד ןעֶרעֶגְרעֶד ּוצ 'גּוא עֶגיִרעֶריִג יד
 ְךיִא וה גיִּבייֵא ףיוא טיָנ גּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד טיִמ ְךיִא גיִרְק ניִּבייֵא ףיוא
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶראוָו זיִא םוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןופ ַחּור רעֶד דְלאַּב יונ ןעֶד ,ןעֶנְרעֶצ
 טְניִדְניִזעֶג טאָה רֶע סאד הָרֹומ זיִא נּוא עַנְכָנ טְרעוֶו טאָנ ריִמ ראפ ןופ
 ךעֶטְנּוא ןעֶרעוֶג ןעֶפאַשאַּב ּבאָה ְךיִא סאוָו תומָשנ יד נּוא ריִמ נענש
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 בָבוש ךֶלֵיַו ףצקֶאְו רֵּתְסַה ּוחֵּכַאְו יִּתְפּצַק ועְצִּב ןוֲעַּפ : יִתיִׁשָע יִנָא
 15 םיִמחִנ םֶלָשֶאְו ּוהֲחְנַאְו ּוהֲאַּפְרֶאְ ותיאר ויכרד 1 ְּךֶרָדּב
 רַמָא בורקלו קוחרל םולש םולש םִיָתָפְׂש ביִנ אֵרֹוּכ ;ויִלֵבֲאַלְ
 ּושרניו לֶכּוי 5 טקשה יב שר םִיַּכ םיִעָׁשְרָהְו ;ויְתאָפְרּו :

 בוט רשבמ ט"ע שוריפ

 טי נא עא נד טא }73 'וופ טאָג ריִמ ראפ גינעמ
 זיִא יע עו אטאקע יד ייַּב . חלול .ןֶרָּב ןיימ גּוא גיִרָק ןייַמ לֵטַבְמ ְךיִא
 . ןעֶטעֶרְּטעֶגְסיֹוא ףיוא עֶלעֶגעֶוֶו עֶלאָמְׁש םאָד ּוייִפֲא ןוֿפ הָריִבֲע רעֶד רעֶּביִא ִתְפַצֲק ּועְצּב ןֹועּב
 ,ךָא טיג ףיִו טְגאָלְׁש נא ךייֵלְנ טייֵג רע סאָד רעֶהיִרְפ טאָג ְךיִא ּבאָה תֶליֵזְנ ןייז

 יךאפ גיִדְנעֶמְׂש ּבאָה נּוא ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ּבאָה נא םֶהיֵא ףיוא טְנעֶרעֶצעֶג
 תֶע ליוו םֶהיֵא ףיוא טְנעֶרעֶצעֶג ּבאָה וא הָרָצ ןייַז ןּופ םיִנָּפ ןיימ ןעֶנְראַּב
 רעֶּבא ,טְלאוָועֶג טאָה ץֶראַה ןייז סאו געוֶו םעֶד ןיִא דלי ןעֶגְנאַנעֶג זיא
 =ךעֶמְנּוא זיִא רֶע סאר ןעֶנעוֶו עָנייֵז ןְהעֶזעֶג ד ְךיִא ּבאָה יִתיִאָו ייִָרְד , טָנייַה
 תֹורֵצ עֶנייַז ןּופ ןעֶלייֵה םֶהיֵא ְךיִא לע םּורעָד ,ריִמ ראַפ ןעֶראוָועֶג גיִנעֶמ
 םֶהיֵא ּוצ גְנּוטְסייֵרְמ ןייא ןעֶלְהאָצעֶּג לעוֶו גּוא ןעֶהּור ןעֶכאַמ םֶהיֵא לעוֶו נּוא
 ְךיִא םָהְפֶׂש גינ אגו: , תורצ עֶנייֵז ףיוא םֶרֶעיֹורְטעֶג ןעֶּבאָה סאוָו יִד ּוצ וא
 ּויְּב סאוָו םעֶד ןעֶגעֶקְמְנַא 'ןעֶצְפעֶל ןּופ דיי עיינ ןעֶפאַׁשאַּב םֶהיֵא ראפ לעוֶו
 םיִא ףיוא טְניִרְקעֶג ןעֶּבאָה עָלַא נוא תֹורָצ םֶהיֵא ףיוא ןעֶמּוקעֶג זיא רעֶהַא
 זיא סאד ןעֶגיִמייוַו םעֶד ּוצ פולש םֹּיָש .םֶהיֵא וצ עֶלַא ןעֶפּור טְנייַה ןעֶלעוֶו
 וא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ גּוא הָרֹוּת ןיִא ןָא דְנעֶגּוי ןופ טְניֹואוועֶג זיא םאוָו רעֶר
 טאָה גּוא םאָנ ּוצ ןעוֶועֶג ברקמ גְנאַל טיָנ ל ְךיִז טאָה סאוָו ןעֶטְנעֶהאַנ םעֶד וצ
 ןעֶלייַה םֶהיֵא לעוֶו ףיא אנ טְגאָז ְךייַלְג ערב יד ףיוא ןּוהְּמעֶג הָבּוׁשּת
 ןעֶנעֶו םיִעָׁשְר יד נוא יער ,תֹוריֵבֲע עֶנייַז ןּופ גּוא טייֵהְנאַרְק ןייז ןּופ
 דְניוִו םעֶד ןופ ןעֶּביִרְטעֶג גיִדְנעֶטְׂש טְרעוֶו רֶע סאוָו םַי רעֶד יו זַא ףיילג
 ןעֶּבייַרְטְסיֹורַא גיִדְנעֶטְׁש ןי המ ןעֶרעֶסאוַו עֶנייַז נּוא ןייז טְליִטְׁשעֶג טיִנ ןעק רֶע
 סאָד םי ןופ זיִא ררס רעֶד ןעֶד ,םיִעָׁשְר יִד ןעֶנעֶז ֹוזַא םייַל נּוא טְסיִמ
 ְמאַז רעֶד ץּוח ןייֵגְסורַא ןעֶליוו נא ךיוה ְךיִז ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶדְניִא עֶנייז
 ֶניִא ןייֵא זַא גוא ,םָי םּוצ לּובְג ןייא ראפ ןעֶראועֶג טְכאַמעֶג זיִא סאוָו
 םאָד ןעֶהעֶז ןעֶדְניִא עֶרעֶדְנַא יד נא ןעֶכאַרְּבּוצ יִז טְרעוֶו דְמאַז םוצ ָמּוק
 יִר ךיוא ןעֶנעֶז ױזַא ,ןּוהְמעֶג טאָה דנא עֶנעֶי יונ ױזַא ְךאָד ןּוהְמ גּוא
 .רעֶּביִא טְּפאַרְמְׁשעֶג ןעֶרעוֶו םיִעָשְר עֶרעֶדְנַא ןעֶהעֶז ייז עַׁשְטאָח , םיִעָשְר
 םַעָר ייַּב יוִו יוזא נּוא ,תועָשר ְךאָד ייֵז ןּוהְמ ןעֶגעוֶוְטְסעֶר ןּופ תועְׁשָר רֶעייֵז
 יוזא ,ןעֶמְראַּב ןייז זיא סאָד לוט רעֶד וא םייל נּוא טְסיֵמ םאָד טָניִל םִי
 .רעְליימ עֶרֶעייֵז ףיוא דיי עֶטְכעֶלְׂש עֶרֶעייֵז םיִעָׁשְר יד ייַּב מניל ףיוא
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 ןורָגְּב אָרְק : םיִעָׁשְרָל יֵחֹלֲא רַמָא םֹולָש ןיִא ; טיִטָו ׁשָפֶר ויָמיֵמ
 בקע תובל םִעְׁשִּפ יִמַעְל דָגַהְ .ףלוק םֶרָה רַפושַּ ְךֹשְחַּת לא
 רֶׁשֲא יֹונְּכ ןּוצָּפְחִי יֵבָרְד תעדו ןּוׁשרדִי םֹוי 'םוי יִתֹואָו + םָתאֹטַח
 קֶדָצ יִטְּפְׁשִמ יִנּולֲאְׁשִי בַזָע אל ויָהֹלֲא טַּפְׁשִמּו הֶׂשָע הָקָדְצ
 אֹלְו ּונֵׁשִפנ ּוניֵנֵע ָתיִאָר אלו ונמצ הָמָל : : ןּוצָפְהִי םיִהֹלֲא תברק
 ןה :ושגנת םֶכיֵבְצַע לָב ץֶפֵח ואְצְמִּת םֶכְמֹוצ םֹויְּב ןֵה עֶדֵת
 םִויַכ ּומּוצָת א5 עַׁשֶר ףֹורְנֶאּב תֹוּכַחְלּו ּומּוצַּת הָצַמּו ביִרָל
 תֹונֲע םוי ּוהָרָחְכֶא םוצ הָיְהִי הָזְכֲה :םֶכְלֹוק םֹורְמַּב יַעיִמְׁשְַל

 בוט רשבמ
 ליֹופ ןיִא סאוָו רעָד ,ויִא ןופ רעֶד הֶנְוַּכ יד

 ןּוהְמעָג ןיירא זיִא גוא ,תֹוצַמּו הָרֹוּת יִד ןיִא

 םעֶד ייַּב ,הָוַה םָלֹוע ןּופ טייֵקְׁשעֶראַנ יד ןיִא
 ,הָוְצִמ עֶגְניִרְג ַא ּוליִּפֲא ןיינ ּוצ םייקמ רעוֶנְׁש ןיִא

 ןייק טאָה וִע םאָד לְהאָמ עֶלַא ְךיִז טְנאַד םעֶד

 מט"ע שוריפ
 סאָד טְנאָזיִנ טאָנ ןיימ טאָה םֹויָש  ןיֵא

 יד ּוצ ןייז טיָנ םֹולָׂש ןייק טעוֶו סֶע

 יל .איִבָנ םּוצ טאָג טְגאָז ,םיִעָׂשָר

 וצ גאָז גוא לוק : ןייר טיִמ ףּור ו
 טיִנ טייצ ןייק טאָה רֶע ,ןעֶנְרעֶל ּוצ טיִג שויצ
 6 } רעֶד ּפאָק ןייֵק טיִנ רֶע טאָה אָד ןעֶנעוֶואַד וע

 דֶנּוזעֶג-זיוה םעֶד וב נוא דיִֵמְּב ןוהט

 . גָנושְּב ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו םיִאָטֲח עֶרֶעייֵז ןעֶנאַז טְסְלאָז בקעי ןופ

 | ןעֶליוִו 'נּוא ןעֶטְׁשְראָפ גאָט עלא ייז ןוהמ ְךיִמ ןשי םוי םֹוי יִתֹואְו , טאָג טְנאָז

 ירו ְךייַלְג םיִמָכֲח ידיִמְלת וצ תולאש ןעֶגעֶרְפ יז ןעד ,ןעֶגעוֶו עֶניימ ןעֶסיוִו

 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג טּוהְמ .םאוָו קְלאַפ ןייֵא יונ יוזא ןייַז םייקמ יז ןעֶליוִו ייֵז

 ְךיִמ יז ןעֶנעֶרְפ יוזא טְאָלְראַפ טיִנ רע טאָה טאָג ןייז ןופ טְַּׁשִמ םעֶד נוא

 ןייז ברקמ ְךיִז ןעֶליוִו ייֵז "יו ְךייַלְג יז ןעזייונ נּוא םיִמפְׁשִמ עָטְכעֶרְג םֶלֵא

 ןעֶטְמאַפ יז זַא נוא ייֵז ןייַז ּוצ םייקמ טיִנ זיִא הָעֵר רֶעייֵז רעֶּבָא טאָנ וצ =
 טְסאַפעֶג ריִמ ןעֶּבאָה םּוראוָו ּויְמצ הל , ייֵז ןעֶנאַז טְרעֶפְטְנֶעעֶג טיִנ ןעֶרעוֶו נוא
 רעֶּבייֵל עֶרְזְנּוא טְניִנייֵּפעַג ןעֶּבאָה ריִמ ןְהעֶזעֶג טיִנ סאָר טְסאָה טאָנ ּוד נּוא
 זְנּוא טְסְפְלעֶה נוא םיִנ םָע טְכייֵו ּוד יונ ְךייֵלְנ ףיד טְסְכאַמ טאָג וד נוא
 רֶהיֵא םּוהְמ טְסאָפ רֶהיֵא סאוָו נאָמ ןיִא לייַַו םֵכְמֹיצ םייִּב ₪ ,טאָנ טְנאָז , טיִנ
 | םאָד ןעֶניִפעֶג ּוצ ןעֶצּונ עֶרֶעייֵא ךענירד טְכּוז רֶהיֵא ראָנ הָבּושת ןייק טיִג
 ןעטייקרעיורט עֶרֶעייֵא עֶלַא ןעֶצְראַה ןּופ ןעקירדפארא טיִמְרעֶד לאָז רֶהיֵא
 רֶהיִא זַא הצּו כיל וה , דֶניִז עֶרֶעייֵא ףיוא ְךייַא טְרֶעיֹורְמ ץְראַה יד סאוָו
 םֶהיֵא טְנאָלְׁש רֶהיֵא זַא רעֶרָא ןעֶרעֶדְנַא ץֵטיִמ תֶקֹולֲחַמ גוא גירק טֶרהיֵפ
 פָא טְסאַּפ רֶהיֵא ראָנ םָיַפָמ טיִנ םֶהיִא רֶהיִא םייז טסיופ ןעֶזייֵּב ןייֵא טיִמ
 | ןייֵא ןּופ זיא םָּפְשִמ "רעד יִו ױזַא םיִנ טְסאַפ רֶהיֵא פויכ ּומּוצָת א? , ףיִורעֶד
 טְלאָז רֶהיֵא יֵרְּכ ץֶראַה רֶעייֵא ןעֶכעֶרְּבּוצ םֶלאָו רהיִא םאָד נאַט טסאפ
 טְסאַפ ןייֵא ױזַא ןעֶד ו ְךיִא לאָז + הָנִנָנ ,לוק רֶעייֵא לעָמיִה ןיִא ןעֶרעֶָה ןעֶכאט
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 אָרְקִת הָוָלֲה עיצי רֶפֵאָו קֵׂשְו ושאר ןֹומָנֵאְּכ ףֹוכָלֲה ושפנ םָדָא
 עשר תוּבצרח חֵּתַּפ והָרֲחְבֶא םוצ הֶז אֹולֲה ; יַיֵל ןֹוצָר םזיו םוצ
  ּוקִּתַנְּת הָמֹומ לֵכְו םיִׁשָפָח םיצוצר חלשו הטומ תודגָא רֶּתַה
 הארת יִּכ תיִב איִבת םיִדּורְמ םיִינעְו ףמחל בַעְרָל סורפ אֹלַה

 ףרוא רַחַׁשַּכ עַקּבִי זא :םלעתת אל ףרֶׂשַּבִמּו ותיִסָכְ םֹורָע
 זַא  ְךֶפְסֶאָי ַי דֹובְּכ ךקְדִצ נפל ּךלָחְו חָמְצִת הָרָהְמ ְךֶתָכְרֲאַ
 חַלֶׁש הָטֹומ ל ףכותמ ריִסָּת םִא יִנָנְה רַמאֹיָו עושת הָנֲעַי ייו אָרְקִּת
 חַרזְ עיִבְׂשַּת הָנֲעַנ ׁשֶפָנְו ךֶׁשִפַנ בָעְרְל קֶפָחְו ; ןְוָא רָּבְַו עַּבִצֶא

 ם"ע שוריפ
 םאָוָו גאָט ןייִא ױזַא ןעֶלייוֵוְסיוא גאָט
 בייל ןייז ןעֶגיִנייֵּפ טּוהְמ ׁשֵטְנעֶמ רעֶד

 לאָז ׁשְטְנעֶמ רעֶד טאָד עד ףיא ליו
 רֶהאָרַא ירו ינזא פאק ןייז ןעֶגייֵּב ןייא
 רע לאָז שא נוא קאַזַא נוא ליִנייוַוְצ
 ןעֶד ּומְמְליוו ְךיִז רעֶטְנּוא ןעֶמעֶּבְסיֹוא
 טְסאַפ ןייא ןעֶפּורְנָא גאמ ןייִא יוזַא
 . טאָנ ראַפ ןוצר םוי ןייא נוא גאָּמ

 בוט רשבמ
 טעוו םעֶד ףְרּוד סאָד רֶע טְנעֶכעֶו אָד גוא ,פצ

 םִא םֶהיֵא טְרְהיֵּפ םֶע ויִּב ,ןעֶּבאָה קעָמ רִע
 ,טְמיֹואְראַּפ םֶהיֵא ראַּפ ןיִא םֶלַא סאָד געוֶו ןופ
 סאו ןעֶׁשְטְנעֶג עֶניִטְראַפְטְכעֶר יִד ייַּב רעֶּבֶא

 טְמּנק םעֶד ו תֹוָצַמּג הרות 3% ויא הָּבּוׁשִּת רֶעייֵז

 , ןָא גְניִרְג ךיֹוא הָנְצִמ עֶרעֶוְׂש ד ליִפֲא

 לאָו סֶע טְפאָה בוא "אב טֶכוו רֶע טרעקרעֶפ

 םִיַמְמ דנאה יִד רעֶטְנּוא הָוְצִמַא ןעֶמּוק םֶהיֵא
 םעֶד ןייֵטְׁשְרעֶּפ ןעלעונ ריִמ ,לשמל .ןיינ ּוצ
 ןעֶפיורְג ַא ייֵּב טייֵמְׁש תַרְׁשִמ א יונ . דייֵׁשְנעֶׁשיונְצ
 .ןייג קעווַא טיִנ ראמ בגגא ,ריִהְס יד ייַּב ןאַמ

 טְסאַפ ןייא זיִא םאָד ראוו ראַפ אה חִיַּבַה לעב ֹועָד םֶהיֵא טעֶו רעֶמאָט םאָד
 ןעֶלייוֵוְמיוא םֶהיֵא והמ יא םאוָו גאָט רעָד .ןייג גצ טייֵרְג ןייַו רע לאָו ןעָפְראד

 זיול לאָז ןעֶמ . ןעֶגְנּודְניִּבְראַפ עֶזייֵּב יִד ןעֶנעֶפֶע םֶהיִא ןיִא לאָז ןעֶמ סאו
 עֶנעֶכאַרְּבּוצ יד יירפ ןעקישקעווא לאָז ןעֶמ רעֶדְנעֶּב עֶׁשְלאַפ יד ןעֶואָל
 רֶהיִא טְלאָז ןיִד ןּופ גְנּורעֶקַּפָא עֶלַא גּוא רֶהאֵי ןעֶמעֶּביִז םעֶד ןיִא טְכעֶנְק
 יִד נוא טיֹורְּב ןייד ןעֶגיִרעֶגְנּוה םּוצ ןעֶכעֶרְּבּוצ טְסְלאָז ּוד סייל אלף , ןּוהְמַּפָא
 טְסעוֶו גד ןעוֶו זיוה ןייד ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב ּומְסְלאָז םייל עֶמיִרָא עֶגיִרְרֶעיורְט
 םיִנ ּומְסְלאָז בורק ןייד ןּופ גּוא ןעֶקעֶדּוצ םֶהיֵא 'וטְסְלאָז ז ןעמעקאנ ןייֵא ןעֶהעֶז
 ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאָפְׁשעֶגְסיֹוא טעוֶו לאָטְטְסְנעֶד עקב יש . ןעֶגיוא עֶנייַד ןעֶליֹוהְראַפ
 ןעֶצאַרּפְׁש ְךיִג טעוֶו הָאּופְר ןייד נּוא ןעֶרעֶטְׁשְנעֶגְראַמ רעֶד יוִו יֹוזַא טְכיִל ןייד
 טעֶו דֹוכַּכ םיִמאָנ גוא טייֵקְניִמְכעֶרעֶג ןייד ריִד ראפ ןייֵג טעוֶו סֶע גּוא
 ּומְסעוֶו לאַממְסְנעֶר יט יא ,ןֶרֵע ןנ ןיִא טוט ןייד ְךאָנ } ןעֶלְמאַזְנייַא ְךיִד
 םאָג נוא ֶעייֵרְׁש טְסעוֶו ּוד ןעֶרעֶפְטְנֶע ריד עוו טאָג נּוא טאָנ וצ ןעֶפּור
 ָפִא טְסעֶוֶו וד ביוא ראָנ טעֶּבעֶג ןייד ןעֶּבעֶג וצ ְךיִא ןיִּב אָד ןעֶגאָז טעוֶו
 םעֶד טיִמ ןעֶקְניוִו ּוצ נּוא ןיד םעֶד ןּופ גְנּוגייֵנְּפַא סאָד ריד ןעֶשיוִוְצ ןּופ ןּודְמ
 טְסעוֶו וד נּוא בל קפ₪ . טְכעֶרְמּוא ןעֶרייֵר ּוצ גּוא .םיִטְכעֶלְׂש ףיֹוא רעֶנְניִפ
 טיִמ טְסעוֶו וד סאָד ןעֶליוִו ןעֶמּוג ןייד ןעֶגיִרעֶגְנּוה םעֶד ּוצ ןעֶהיִצְסיוא
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 תֹוחָצְחַצִּב עיִבְׂשִהְו דיִמָּת יי ףחִנְו :םִיָרָהְצְַּּתָלִפֲאַו ףרוא ְךֶׁשֹהַּב
 אל רֶׁשֲא םִיַמ אָצֹומְכִ הֶוָר ןנִּכ ָתייָחְו ץיִלֲחַי ךיֶתֹומְצַעְו ףשֶפנ
 םָמֹוקְּת רֹודָו רוד ידסומ םלוע תֹובָרָח ּףִמִמ ּונָבּו :ויָמיִמ ּובְזִכְי
 תָּבַשִמ ביִׁשָּת םא תֶבָׁשָל תֹוביִתְנ בָבושִמ ץֶרֶּפ רֶרֹוג ףֶל אֵרֹוקְו
 יי שודקל גְנוע תָּבִׁשַל ָתאֶרָקְו יִׁשְדָק םֹויִּב ּךְצֶפֲה תושע נר
 זָא רב רֵּבַרְו ְךֶצֶפָח אֹוצְמִמ ְךיֶכָרְד תושעמ ֹּתִדַּבְַו דָּבְכִמ
 "7 יו

 בומ רשבמ
 תיכה לעַּב רעֶד סאָד םיֹוא טיִג "טקגק תֶרָשְמ
 רעֶד וא רעֶנעֶדיִרְפּוצ ויא רֶע . ןעֶפּור םֶהיֵא לאָו
 טיב לאָו רֶע םאָד .טיִנ םֶהיִא טֶפּור תִיַּכַה לַעַּב
 טְמּוק רחיס א זַא רעֶּבֶא . ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ ןעפךאב
 טְסייֵה ןעֶמ נּוא . הָרֹוחְס ןעֶפיֹוקְרעֶּפ םעֶנייֵא ןצ
 . בוטָש רעֶדאָפ יִד ןיִא ןעֶטְראַו לעֶסיִּב א םֶהיֵא
 ןעֶגיִטְראַפ ּפָא ראָנ 'ףינ טעוֶו תֵיַּבַה לַעַּב רעֶד םאָד
 טעוו . םֶהיֵא ייִּב ןעֶנעֶו סאָוו ןיִׁשְטְנעֶמ יד טיִמ
 ןעֶוייֵל טעו רָע גוא . ןעֶפּור ןייבא םֶהיִֵא ןעֶמ
 טֹוניִמ יד םיֹוא ןיֹוש טְקּוק רַחֹו רעֶד . הָרֹוחְּפ
 יֹזַא .ןעפּור ןיירא םֶהיֵא לאְו ןעֶמ עַגָר יד
 טימ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןעניד סאוָו יִד ףיוא
 טְגאָו םאֶד . הָוְצִמ עֶרעֶדעֶצ סיֹוא ןעקוק ייֵז הֶבֲהַא
 לושכמ ּומיִרָח ְֶרֶד גנַּפ, לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ איִבָנ ועְד
 טְּבייֵה נעֶו םעֶד םיֹוא טמיֹור ."יֵמע ְךֶרֶדְמ
 ךייַא ךיִנ ןאָל רֵמֹולְּכ ,גְניִלָביֹורְטְׁש סאָד ףיוא

 ט"ע שוריפ
 סאָד נּוא רייֵר עטּוג ןעֶדייֵר םֶהיֵא
 רעֶּביִא טְגיִנייֵּפעֶג זיִא סאוָו שָפַנ
 טעו ױזַא ןעֶמעֶז ןָא ּוטְסעוֶו רעֶגְנּוה
 טיל ןייב רעֶטְסְניִפ רעב ןיִא ןעְנייש
 ןייא ןעֶמּוק טעוֶו םִע ןעוֶו רֶמולְּכ
 טעוֶו טְלעוֶו רעֶד ףיוא שיִנְרעֶטְסְניִפ
 טְכיִל יִד יונ יוזַא ןעֶרעוֶו ניִמְכיִל ריד
 טאָנ נוא ₪ יו ,נאָמ ןעֶמיִמ ןופ
 | םעֶר ןיִא ןעֶרְהיִפ ריִמָּת ְךיִד טעו)
 םייַצ רעֶד ןיִא נוא געוֶו ןעֶביִלְקיִלְ
 טאָג טעֶוֶו טְשְראָד נוא רעֶגְנּוד ןּופ
 רעֶנייַב עניי נוא ןעֶמעֶז בייל ןייב

 זיִא םאוָו ןעֶמְראָג ןייֵא יונ יוזא ןייז טְסעוֶו ּוד גוא ןעֶקְראַטְׁש רֶע טעוֶו
 ןעֶרעֶסאוַו עֶנייַז םאוָו רעֶסאוַו לאונק ןייא יוָנ ױזַא נוא רעֶסאוַו טיִמ מאז
 ןופ ןַעיוּב , ןעֶלעוֶו ייז גוא .םָלוע תובל מס וי ,מְרעֶהעֶגְפיֹוא טיִנ ןעֶרעוֶו
 = טְלעוֶו יִד טעוֶו םישעמ עטּוג עֶגייֵד ךְרּוד רֶמֹולְּכ תֹובְרּוח עֶניִּבייֵא יד ריד
 .ןעֶטְכיִרְפיוא ּוטְסעוֶו תורוד יֵרוד ןּופ ןעֶטְסעֶפ דֶניִרְג יד ןעֶרעוֶו טיוּבעֶג
 יִד ןופ רעֶסאָצ ראפ רעֶד ןעֶפּור ףיר טעוֶו ןעֶמ נא ץֶרֶפ רבוג ל אביו
 יִד וצ םיִעָׁשְר יד ןעֶרעֶק םּוא טֶבאַמ סאוָו העֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶכאָרְּב
 טסעוֶ) ּוד ּביוא ביִׁשָת פא ,ןעֶּבאָה םּויַקַא לאָז טלע וו יִד סאָד ןעֶגעֶטְש עַטּונ
 ׁשיִנעֶפְרעֶראַּב עֶנייַד ןּוהְמ ּוצ ןּופ יִפ ענייה תַּבַׁש ןעֶגעוֶו ןופ ןעֶרְהעֶק םּוא
 ּוד רָמולַּכ גְנוע תַּבַׁש ּוצ ןעֶפּור טְסעוֶו ּוד גּוא נאַט ןעֶניִלייֵה ןיימ ןיא
 גאָט ןעֶגיִלייַה םעֶד דָּוְמ 'ה ׁשודקל , תַּבַׁש םוא ןוהמ ןָא םינּונעַּת ְךיִז טְסעוֶו
 גוא רעֶרייֵלְק עֶנייֵׁש טיִמ ןעֶרְהֶעאַּב ּומְסעֹוָו רוּפִּכ םוי זיִא סאָד םאָנ ןופ
 ןופ םיִניְנַע עֶנייֵד ןיִא נּוא ןּוהָט ּוצ ןּופ ןעֶמְלאַה ךילְרהָע םֶהיֵא 'טְסעוֶו וד
 םֶהיִא ןיִא ןעֶדייֵר ּוצ םיִנ ןּוא ׁשיִנעֶפְרעֶדאַּב ןייב םֶהיֵא ןיִא ןעֶניִפעֶג וצ
 טסעו) וד זַא .דייַר עֶטְכעֶרְמּוא םֶהיֵא ןיא ןעֶרייַר םיִנ גּוא דייֵר עֶגיִרעֶכאוַו
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 ףִּתְלַכֲאַהְו ץֶרֶא ביחנ יתֹומב יִתָמָּב לע ְךיִּתְבְַּרִחְו יי לַע גֵנַעְתִּת

 ; רֵּבָד יי יִּפ יִּכ ךיִבָא בֹקֲעַי תַלֲחַנ

 ,תוכרבה רמוא ריטפמה
 6 תֹוכָרְּב עֶויִד ריִטְּפַמֲה לַעַּב רעֶד םֶגאָו הָרֹוטְּפַה רעֶד ₪

 : 'רותָא הירנדמ ד דָחֶא רד .ירבר .םיִנָמֲאנְ ניחא ּך .אוה הָּתַא מא
 לֵאָה יי הָּתַא ְךּורָּב ;הָּתָא ןממרו ] ןָמֲאְנ ךֶלֶמ לֵא יִּכ םקיִר בושי
 ;ויָרָבְד לֶכְּב ןמֲאְנַה

 ,ּוניִמָיְּב הֶרֵהְמִּב ַעיִׁשֹוּת ׂשֶפֶנ תַבּולֲעַלְ ונייַח תיִּב אּוה יִּכ א לַע םֶחַר

 הָרָהְמַּב ףֶחיִׁשְמ רַוָד תיִּב תּוכְלַמְבּו + הרבע איִבָנַה תיל ניחא יי יי וחמש
 תֶא םיִרָחֲא דוע ולָחני אלו רז בשי אל ואָסְּכ לע , גבל לָגַיְו אבי

 ורב : רֶעְו םָלֹועְל ּורָנ הָּכְכִי 'אלָׁש דל ָתְעַּבְשַנ ףשךק םָשב יִּכ :ורוכְּכ
 : דוד ןָמ הָּתַא

 הֶזַה תָּנַׁשַה יש םֹוי לַעְו םיִאיִבְנַה לַעְו הָדֹובֲעָה לֵעְו הָרֹוּתַה 5
 ּוניֵתֹונוֲע לַּכ תֶא יב לוחמלו הָרָּפַכלּו הָחיִלְסֶלְו הָליִחְמִל (חָחּונְמִלְו תָשּורְקִל תנשל) ניתן לֶא יי ּונָל תַּתַנָׁש הזה םיִרּוּפַּכַה (םֹויָ

 ; תֶרֶאְפִתְלּ דֹובָכְל
 לַּכ יִתְּב ףֶמֶׁש ךֵרָּבְתִי ,ְךָתֹוא םיִכְרָכְמּו ְךֶל םיִרֹומ ונחנא ּוניֵהלֲא יי לּכַה לַע

 למ ַי 1 הָּתִא ףּורָּב ; דַעָל םִיַָו 'תָמָא ףֶרָבְרּו דֶעָו םָלֹועְל ריִמָּת יח
 לֵכְּב ּוניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו לֵאָרׂשִי תיֵּב ומע תונועלו וניֵתֹונוֲעַל חל לָחומ
 "2 ....... ; םיִרּופְּכַה םֹויְ לֵאְרְׂשִי (ן תֶּכַׁשַה תבשלו שדקמ ץֶראַה לַּכ לַע ְךֶלֶמ הָנָשְו הָנָׁש

 בומ רשבמ ט"ע שוריפ
 םאוו געְוְו רעֶטייֵרְּב רעֶד ּוליִּפֲא זַא ןעֶמְכאַד טיִנ טְסְנעֶד יה לע גֵנַעְתִּת וָא , ןּוהְמ יוזא

 טעוֶו ,תוקשַ ןעֶבאָה ראָג שעֶֶו רֶהיֵא וא 5 לעוֶו ְךיִא נוא ו םֶטאג יִמ יִהיִא טעָּפ .רעֶגְרעֶד טיִמ לֶעיֵּפ ויִא רֶע סאָד ןוהט ןֶא םיִגּונֲעַּת ְךיִז ּוטְסעוֶנ לאָמ ,ןייֵג וצ םֶהיֵא ףיוא םּוג גּוא גְניִרְנ ראָג זיִא

 פא אישה עו הפ טו ןייק 2 היא נוא טעו רעד לופ  טייֵקְכילְקיִלְ
 טאָג סאָד רעֶטאָפ רעֶמְלֶע ןייב בֹקֲעַי ןופ הָלֲתַנ יד ןעֶסֶע ןעֶבאַמ יד לו
 שר רד יה יִפ יג ,לֹובְג ןייא ןָא הל ןייַא ןעֶּבעֶג ּוצ טְנאָזעֶג ּוצ םֶהיֵא טאָה

 ;ןייז םייקמ סיוִועֶג םַע רַע טעוו םּורעֶד דעֶרעֶג סע טאָה ףיומ םֶטאָנ
 9 8 (ט"ע רוותשו
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 רופכ םוי תירחש | 196
 :"ןקךופ םוקיע ןעֶמ טְגאָו ,תָבַש םּוא טְלאַפעֶג רּופְּכ םוי זַא |

 -ייָעוְמּו יכירא ייַחְו יִמְחרְו אָרְסחְו אָנִח אָיַמְׁש ןמ ןקרופ םּוקי
 אָעְרַז ,אָיְלַעַמ אָרוהְנּו אָפּוג תּויְרַבּו אימשר אָּתְעַיָפְו , יִחיִוְר

 ,אָתיַרוא יִמָגִתָּפִמ לֹוטְבִי אָל יִדְו קֹוסְפִי אֵל יִד אָערז , אָמָיַקְו אָיַח
 ,לֶבָבְּב ידו לֵאָרְׂשִיְ אָעְרַאְב יִד אַתְשיר אָתָרּובֲח ןנָּברְו ֵנָרָמְל
 לכל אָבָבְד יידל אָחַביִתְמ יִׁשיִרְלּו אֵתְוְלַנ ישיר ילכ יֵׁשיִרְל
 אָתייִרואְּב ןיקסעד ןאמ לָבְל ןוהיִדיִמְלַת יִריִמְלִּת לֶכְלּו ןֹוהיִדְיִמְלִּת

 ןַתַיַו ןוהיִמוי יִנְסַיְו ןוהייַח ׁשיִפָי ןֹוהְתַי רבי אָמְלָעְד אָּכְלַמ |
 ןיערמ לָּכ ןמּו אקע לָּכ ןִמ ןּובְוִּתְׁשִיְו ןוקרפתיו ןֹוהיִנְשִל אָכְרא
 ;ןֵמָא רמאנו ןריעו ןמו ל ןֹוהיִדֲעַסְּב אָחְי אימשב יִד ןֶרָמ , ןישיּב
 אָּתְעַיַסְו יִחיִוְר ינוזִמּו יִביִרַא ייחו יִמֲחַרְו אָרְמִחְ אָנְח אמש ןִמ ןקְרּופ םּוקי

 יִד אָעְרַז אָמָיַקְו אח אָעְרַז ,אִיָלַעַמ אָרְוהְנּ אֵפּונ תּויְרַבּו איִמְשְד
 .ןיִרָה אשיִרק אָלָהְק = ,את ייַרוא ימָנְחִִּמ לומְבִי אֵל יִדְו קוספי אֵל

 ןובייח שיפי ןוכתו רָב אָמְלָעְר אָבְלַמ . אַש אֵלָפַמ אָיריִעְ םִע אַָבְרְבַר
 כי אָקְע לַּכ ןמ ןּובְזתַשתְו ןּוקְרָּפְתְִ ןובינשל אָבְרֶא יו ךּוביִמּי ינסיו

 : ןִמָא מא ןָדֵעְו ןֵמָז לָּב ןֹוכיִרֲעַסְּב אָהְי איִמָשְב | ןרמ ןיִׁשיֵּב ןיִעְרַמ לֵב
 לָּכ םִע הָוַה ׁשֶדֹוקַה להקה לב תֶא ךֶרֶבְי אּוה בֹקֲעַיְו קֶחְצִי םֶהָרְבַא ּוניֵתֹובֲא הֵרְּבֶׁש יִּמ

 םיִדֲחַיְמָׁש ימו ,םֶהָל רש לֶכְו םֶהיֵתֹונְנּו םֶהיֵנְבּו םֶהיֵׁשָנּ םֶה ,ׁשֶרֹוקַה תֹולָהְק

 ןיינ רואָמְל רנ םיִנְתֹונָׁש יִמּו ,לֵלַּפְתִהְל םֶכֹותְּב םיִאַּכָׁש יִמּו הָלְפְתִל תֹויִסִנְכ יִּתָּב
 רוּבִע יְרְצְּב םיקסיעָש יִמ לֶכְו .םייָנעְל הקְרְצּו םיִחָרֹואְל תַפּו ,הָלֶדְכַהְלּו שוריקל
 חַלְסֵיְו םֶפּוג לֶכְל אָּפְרִיְו הֶלֲחַמ לכ םֶהָמ ריִָיְו םֶרֶכָׁש םָלֵׁשְי אּוה ךּורְּב שודקה .חְנּומָאּב

 : ןֵמָא רמאנו םהיִתא לֵאָרְׂשִי לכ םִע םֶהיֵרְי הֵׂשֲעַמ 3 הָתְלְצַהְ הָכָרּב לו םֶנֹוֲע 35

 .תומשנ תרזה בדוק הָנְחְּת
 ו "רופן ןָא טְגייֵה ןעֶמ רעֶדייֵא תֹומָׁשְנ ריִכְוַמ יא ןעֶמ ןעוֶו ןעֶמ טְגאָו הָנֲחִּת יו

 עֶלַא ןופ טאָנ רעֶד טאָנ ריד ראפ ןעֶליוִו רעֶד ןייַז לאָז סֶע ןיצנ יִהְי

 תֹולַפְּת עֶרעֶזְנּוא זא ,טְלעוֶו רעֶר ןופ תֹומָׁשְנ עֶלַא ןּופ נּוא עֶגיִרעֶּבעֶל

 םיִמ ןייז לאָז ,תומָשָנ ריִּכְוַמ תַעַׁשְּב ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶג טְנייַה ןעֶלעוֶו סאוָו

 םיִנ לאָז ןמש רעד זַא הָנְוַּ םיֹורְג 'םיִמ גוא שיִנְרעֶטיִצ נוא טכְראפ סיורג

 יִד נוא ,דובָּבַה אָסְּכ ןייד ראפ ןיינְפיוא ןעֶלאָז נוא ייֵז ןיִא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג

 עיךומ ןעֶקעוֶוְרעֶד ְךיִז ןעֶלאז ןעֶנאַמְרעֶר ןעֶלעוֶו ריִמ סאוָו תֹומָשָנ עֶניִלייֵה

 ןעֶלאָז ייֵז גוא ,םישודקה תוהָמֶאְו תוכָא יִד זיּב עֶרעֶדְנַא "יי עֶנייֵא ןייז וצ

 ןינ ןקתִמ ןעֶלאָז ייז זַא הֶוחְו םָדָא יב עֶרעֶדְנַא יִד עֶנייֵא ןוהט ןעֶסיִג ? +

 : טְלעוֶו רעֶד ףיוא 'טיומ םעֶר ןעוֶועֶג םָרוג ןעֶּבאָה ייֵז םאְונ
 תופוב 18 8 (מ"ע וווחפ)



 םדוק הנחת
 הָקָדְצ רֵדַנְמ ןיִּב ףיִא סאוָו תּוכְזִּב (=

 םָדֵא ןופ תֹומָׁשְנ יד דובב

 ןופ ןע קעוֶוְרעֶד יז יז ןעֶלאָז ,הָוַחְו
 ּוצ גוא ןעֶטעֶּב ּוצ םיִרָבְק עֶרֶעייֵז
 עֶרֶעייֵז זנּוא ראפ טאָג אפ ןֶעייֵרְׁש

 ןְרעוֶו ׁשְטְנעֶּבעֶג ןעֶלאָז ריִמ ,רעֶדְניִק

 ןעֶלאָז ריִמ גּוא רֶהאָי  עֶגְנאַל וצ

 טייֵטעֶג וצ ןופ ןעֶרעוֶו טְמיִרעֶׁשאַּב

 םעֶד ןּופ רְרעוֶוְׁש רעֶד ְרּוד ןעֶרעוֶו

 לאָז הָמָׁשְנ רעֶזְנּוא נוא , תֶוָמַה ְךָאְלַס

 יו 'יױזַא ןייש רֶהיֵא םיִמ ןעֶטְכייֵל
 ; לעֶמיִה ןיִא ןעֶרעֶט נט .ןעֶנְראָמ רעֶד

 הָקָרְצ רֶדֵנָמ ןיִּב יא סאוָו תּוכְזִּב ₪

 ןופ הָמָׁשְנ רעֶד דֹוכּכְל

 רעֶד רע לאָז חנ רעֶטאַפ רעֶזְנּוא

 ןעֶטעֶּב ּוצ רק ןייז ןופ ןעקעוֶו

 טיִהעְג ןעֶלאָז ריִמ זַא זְנּוא ראפ

 ןיִא שיִנעֶקְניִרְט רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו
 ְךֵרָּבְתִי םשה יו יוזא ,רעָסאוו
 םעֶד ןּופ ןעוֶועֶג ליִצַמ םֶהיֵא טאָה
 ריִמ 0 ,לֹוּבַמ םעֶד ןופ רעֶסאוַו
 ץוש רעֶד טימ טְציִׁשעֶג ןייַז ןעֶלאָז
 ּבייוו ןייז טיִמ רֶע יונ יֹוזֲא טםאָנ ןּופ

 טְציִׁשעֶג ןעֶנעֶז רעֶרְניִק עניי טיִמ
 טאָג סאוו הָביִּת רעֶד ןיא ןעוֶועֶג
 ; ןעֶציִז ּוצ ןעֶמאַּבעֶג םהיִא טאָה |
 הָקְָצִל רֶדֵנְמ ןיִּב יא סאוָו תו 2

 פ הָמָׁשְנ רעֶד רֹובָכְל
 ְךיִמ ןעֶמיִה ומְסְלאָז וניִבֲא םֶהָרְבִא
 גוא רעֶדְניִק עֶנייֵמ נוא ןאַמ ןייַמ וא
 גְנּונעֶרְּב נּוא רֶעייַפ ןּופ לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ם'נופ טיִהעֶג םֶהיֵא טְסאָה ּוד יו ֹוזַא
 נוא ןעֶביוא ףלאק םעֶד ןּופ רֶעייַּפ
 ןעֶכאַמ ןייֵר טאָנ רעֶּביִל זְנּוא טְסְלאָו
 תונוע עֶלַא ןופ תֹומָׁשָנ עֶרעֶוְנּוא
 לאָז הָמָׁשנ רעֶזְנּוא , םיִעָׁשְפ םיִאָטַחַל

 8 (8"ע רוזתפו
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 יז טאָה ןעָמ יז יװַא ןעֶמּוק ןייב
 ףוג רעֶזְנּוא ןיִא זְנּוא וצ ןעֶּבעֶגעֶג

 : ןייַרַא
 חַקָדְצִל רֵדֵנְמ ןיִּב ְךיִא םאוָו תּוכְזִּב (ד

 ןּופ הָמָׁשְנ רעֶד רֹונֵּכְל
 זְנּוא טְסְלאָז הֶרָׂש רעֶטּומ רעֶזְנּוא
 תּוכְז םעֶד ךעֶקְנעֶרעֶג טאָג רעֶּביִל
 רֶהיִא טאָה ןעֶמ זַא רַעַצ רֶהיִא ןופ
 ןעֶגיִצְנייֵא רהיִא טאָה ןעֶמ טְגאָזעֶג
 נּוא ,טְרְהיִפעֶג הָדיִקֲע רעֶד ּוצ ןְהּוז
 ירעש יד ןיִא ןעֶּפאַלְקְנָא לאָז יִז

 ראפ הָציִלְמ עֶמונ ַא ןייז ּוצ םיִמֲחַר
 ןעֶמּונעֶג יקעוֶוַא טיִנ לאָז םָע זַא זנּוא
 ריִמ זָנּוא ייַּב ןעֶנאַמ עֶרְזנּוא ןעֶרעוֶו
 נוא תֹונָמְלַא ןייק ןעֶּבייֵלְּב טיָנ ןעֶלאז
 נוא ,םיִמותי ןייק רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא
 קעוֶוַא טְשיִנ םולָשְו סָח לאָז 2

 רעֶזְנּוא יב רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא ןעֶמעֶנ
 :ןעֶבעֶל

 הָקָדְצ רֵרנְמ ןיִּב ףיִא סאוָו תּוכְזִּב (ח |
 ןופ הָמָׁשְנ רעֶד רֹובָּכל

 ְךיִד ּומְסְלאָז קָחְצִי רעֶטאַפ רעֶזְנּוא
 רעֶּביִא עֶמְראַברעֶד םָלֹוע לש ונֹוּבִר
 רעֶזְנּוא זיִּב זָנּוא ןעֶטיִה וצ זנוא
 ןייק ןעֶמּוק טְׁשיִנ לאָז סֶע ,טיוט
 ייַּב זְנּוא ףיוא רעֶדְניִק ןּופ ָךאָרָּב
 חָכֹוז ןעֶלאָז ריִמ נּוא בעל רעֶזְנּוא
 רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא ןייז ּוצ לֵדֵגְמ ןייז
 םיִׂשֲעַמו תֹוָעְמּו הָרְוּת עֶגיִלייֵה ןייַד ּוצ

 ; םיִבֹוט
 תקרצל רֶדָנְמ ןיִּב ףיִא סאוָו תּוכְזִּב (ו

 ןּופ הָמָׁשְנ רעֶר רובל
 טאָה יז סאוָו הקבר רעֶטּומ רעֶזְנּוא
 יד ןעֶגְנעֶרְּ 5 ןעֶזעוֶועֶג םָרֹוג
 : בקַעָי רעֶטאַפ רעֶזְנּוא וצ תֹוכָרְּב
 םוצ זנוא ׁשְטְנעֶּב םָלֹוע לָש ונֹוּבִר
 ןעטוג 18
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 ,הָסָנְרַּפת עֶטּוג נּוא ןעֶּבעֶל ןעֶמּונ
 ןעֶרעוֶו טְזייֵלעֶגְמיֹוא ןעֶלאָז ריִמ גּוא

 :ּוניֵמָיְּב הָרֲהְמִּב
 הקרצ רָדנִמ יב ְךיִא 'סאוָו תּוכָּב 0

 רָזְנּוא ןּופ הָמָׁשָנ רעֶד רֹובָכְל |
 זְנּוא ּוטְסְלאָז , בֹקֲעַי רעֶמאַפ רעֶטְלֶע

 םיִניִרְטקִמ עלַא ןופ ןעֶטיִהְּפָא טאָג רָּביִל
 ףיוא ןעֶייר ןוהמ םאוָו עֶלַא נּוא
 ןעֶלאָז ייֵז ןעֶזייֵּב וצ הָמָׂשְ רעֶזְנּוא
 ,זְנּוא ףיוא ןייז גרטקמ ןענעק טיָנ
 רעֶזְנּוא טיִהעֶנ טסאה וד יוִו יוזַא
 וָׂשֵע ןּופ דֵנעֶה יר ןופ בקעי רעֶטאַּפ
 ןעֶפְלעֶה זְנּוא ּומְסְלאָז 7 ןָבָל ןּופ נּוא
 .ְרעֶד טיִנ זְנּוא ןיִא לאָז אנוש ןייק זַא

 : ןעֶרעוֶו טַעייִרַ
 הקרצל רֵדַנְמ ןיִּב ְךיִא סאוָו תּוכְזִּב (ח

 רזנוא ןופ הָמָׁשְנ רעד דֹובָבְל
 ןעֶרעוֶו טְקעוֶוְרעֶד יז לאָז לָחְר רעֶטּומ
 ןֶעייֵרְׁש נּוא ןעֶנייוו ּוצ רב רֶהיִט ןופ
 שודקה םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ל םעֶד ראַפ
 יד ןייז םייקמ לאָז רֶע אּוה ְךּורָּב
 טְנאַזעֶגּוצ += טאָה רֶע סאוָו הָחָמְבַה
 רֶע טעוֶו ןעֶגעוֶו תּוכְז רֶהיֵא ןופ סאָר
 וא דְנאַל רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶרעֶקְמּוא ְנּוא
 ןייז ןיִגֵמ זְנּוא ףיוא לֹאָז תּוכְז רֶהיִא
 ףיג ןעֶמּוק לאָז קֶדֶצ לָאונ רעד זא

 ןֵמָא .עַמ ֶרעזנּא ןיִא רֶלאַּכ נּוא
 ; ןִמָאְו

 הָקְרְצִל רֵרֵגְמ ןיִּב ְךיִא סאוָו תּוכְזִּב ₪
 רֶזְנּוא ןּופ הָמָׁשְנ רעֶד רובל

 נּוא גאָט טאָה יִז סאוָו האל רעֶטּומ
 לאָז יִז טְנייוועֶג נוא טְנאָלְקעֶג טְכאַנ
 ושָע ןּופ לָרוג םעֶד ןיִא ןעֶלאַּפ טיִנ

 טיִנ לאַז יז הָמָׁשָנ ןיימ ןעֶטיִה ּוטְְלאָ
 םיִתיִחְׁשַמ יד ןּופ לָרֹונ םעֶד ןיִא ןעֶלאַּפ

 ; הָלֵּבַח יֵכֲאְלַמ יר גוא
 8 (8"ץ רווחפ)
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 תקדצל רֶדֵנְמ ןיִּב ְךיִא סאוָו תּוכְזִּב (י

 ףסוי ןופ המשנ רעֶד דֹובָכְל
 ןעֶטיִלעֶג תּולָג טאָה רֶע סאוָו קיִדצַה

 הָסיִפִּת רעֶד "ןיִא ןעֶסעֶועֶג יא גּוא
 עג ְֶלֶמָל יִנֵׁש ןייֵא זיִא רֶע רעֶדייֵא
 םָלֹוע לש ונֹוּבַר ְנּוא ּומְסְלאָז ןעֶראוָו
 ןּופ נּוא לּוּבְלִּב םוש ןייֵא ןּופ ןעֶטיִה
 ןעֶראַש טיִנ לאָז םִע נּוא ׁשיִנעֶגְנעֶמעֶג
 ןיימ וצ נּוא ריִמ ּוצ גיוא זייַּב ןייק
 םְסְלאָז נּוא רעֶדְניִק עֶנייַט ּוצ נּוא ןאַמ
 תָלֹודְג סיורְנ ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבְפיוא זֶנּוא
 יְנאַפעֶג טיִנ לאָז הָמָׁשְנ רעֶזְנּוא נּוא
 איר ןופ דְנעֶה יד ןיא ןעֶרעוֶו ןעֶג

 :  םיִלְּבַחְמ
 תָקָדְצִל רֵדֵנָמ ןיִּב יא סאו תּוכְזִּב יי

 ןופ הָמָׁשְִנ רעֶר דֹוכָכְל
 ד סאוָו םֹויָׁשַה ןיִלֵע ניב השמ
 יד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֶא ךֶרּוד זְנּוא טְסאָה
 םלוע לש ונֹוּבִר ּומְמְלאָז הָרֹוּת עֶניִלייֵה
 םייקמ וצ ה ָׁשְנ רעֶזנּוא ןעֶמְכייַלְרעֶד
 ןיִא זיא סאוו .תוָצֵמ ג"יֵרַּת יִד ןייז
 ןעֶגיִנייֵר טְסְלאָז נּוא ןעֶּביִרְׁשעֶג רֶהיֵא
 םיִאָטֲחַו תנוע ןופ הָמָׁשְנ רעֶזְנּוא

 ; םיִעָׁשָפּו
 תקדצל רֶדָנָמ ןיִּב היא סאוָו תּוכְזִּב (בי

 ןֹרֵהַא ןופ הָמָׁשְנ רעֶד רֹוכֵכְל
 טְניֹואוועֶג זיִא רֶע סאוָו םולָׂשַה ויִלֲע
 יד ןעֶשיוִוְצ םולש ןעֶרְהעֶמ וצ ןעוֶועֶג
 טאָנ רעֶגיִרְמיִראַבְרעֶד וטסְלאָז לֵאָרְׂשִי
 עֶלַא ןיִא גּוא ןֵמָׂש םעֶד ןיִא ֶייֵרְשְָא
 ןעֶגְנעֶרְּנְפיוא טיִנ ןעֶלאָז ייֵז םיִגיִרְּטַקְמ
 רעֶזְנּוא ףיוא ריד ראפ הָזְנּור ןייק
 ןייד ןּוהְטפֶא טיִנ טְסְלאָז וא הָמָׂשְנ

 : ןָנּוא ןּופ םולש
 הקרצל רֶרֵנְמ ןיִּב ְךיִא םאוָו תּובְזִּב ₪

 רֶוָד ןופ הָמָׁשְ רעֶד רובל
 ףלמק 10
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 עֶלַא ןּופ תומשנ עֶניִלייֵּה יִד רֹוכָכְל } טאָה רֶע סאוָו טולָעַה ויָלָע ףלֶמִמ
 ןעווענ ןעֶנעֶז םאוָו תֹויְַָדִצְו םיִקיִדַצ תֹוחְַּׁשִּתְ תֹוריִׁש לְהיֵפ טאָג וצ טְנאָזעֶג
 טייצ רעֶגיִטְנייַה יב ןושאְרַה םָדָא ןופ | גוא ןעֶרעוֶו טְקעוֶוְרעֶד תּוכְז ןייז לאָז
 עֶרֶעייֵז ןּופ ןְרעוֶו טקעוֶוְרעֶד ןעֶלאָז ייֵז { דֹוכַּכַח אָחַּכ םעֶד ראפ ייל ייבוא
 ראפ נוא זְנּוא ראפ ןעֶמעֶּב וצ םירבק עֶלַא ןייַז אֵלֵמְמ לאָז ְךֵרָּבְתִי םָּׁשַה נּוא
 םעֶד ןּופ זָנּוא ןעֶמיִה ּוצ לֶאְרָשִ 2 חיִׁשָמ גּוא ןעמונ וצ תושקב עֶרעֶזְנּוא
 ןייַז ןיוש לאָז סֶע גּוא תֶוְמַה למ ןטילוצסיוא זְנּוא ןעֶמּוק לאָז דור ןָּכ

 יִהְי ןֵּכ , ניי הָרֲהְמִּב םיִתָמֲה תַיְחִּת {ןֵמָא , רוני הָרָהְמִּ
 ; ןֵמָא ,ןֹוצָר = + חַקָרְצִל רֶדנְמ ןיִּב ףיִא סאוָו תּוכְזִּב (יי

 ףאָנ ןעֶלייֵט גצ ןעֶמ וומ "תּוכְוַּב, ןְהעֶצְרעֶפ עֶלַא יִד טְגאָועֶג טאָה ןעֶמ ןעֶו גּוא
 רעָטאָפ ןופ רדנמ ויא ןעֶמ סאָו ץוח ,טייל עֶמיִרָא ּוצ תֹועָּבְמִמ ןְהעֶצְרעֶפ בוט-םו*

 : ןעֶנעוֶו םיִבֹורְ עֶרעֶדְנַא ןּופ ְךאָנ יעָדָא ,ןעֶגעֶו רעֶטּוט גוא

 . ,תֹומָׁשָנ ריִּכְזַמ ראפ הָנְחִת עינא
 ןעֶּבעֶג טְסְלאָז ּוד ןעֶרעֶה ףיוא ןייונ | רעֶד ןייַז לאָז סֶע ףיֶגָפְלִמ ןֹוצָר יהי

 ייֵז תומָשְנ ץֶגיִלייֵה עֶלַא ּוצ הּור } אוה ףורּב טאָג ריִר ןּופ ןעֶליוִו
 יד וצ וא ןרע ןנ ןיִא ןעֶחּור ןעֶלאָז ; ןופ ןעְרָעיומ יד ןעְנעָפָע טְסְלאָז וד
 סאוָו (ינולפ) ןיימ ןּופ הָמָשְנ עֶניִלייֵה + ןיִא ןעֶקעווֶוְרֶע שְסְלאָז גּוא םיִמֲחַר
 ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ןעֶסייֵהעֶג טאָה ; יִמעְראַּב רעֶד עֶנייַד גאַמ ןעֶניִטְנייַה
 עֶזייֵּב עֶנייֵמ נוא דֶניִז עֶנייַמ . (ינולפ) } ּוד תֹומָׁשְנ עֶגיִלייֵה יד 'ףיוא טייק
 רעֶד טיִנ םָציִא 'וטְְלאָז םישעמ ; ןעֶנאַמ רעֶד גאט ןעֶזיִר ןיִא יז -
 הָליִלָח ןייז םֶרּונ םיִנ לאָז ְךיִא | ןעֶנאַמ { וצ ייֵז ןייז הֶלֲעַמ וצ ןעקְנעֶד וא
 .רֶע וצ םיִׂשֲעַמ עֶמְכעֶלְׂש עֶנייַמ טיִמ } ייֵז ןעֶבייֵה רעֶד וצ גוא ןעָּביוה רעֶד
 איִר ףיוא ןיִרַה תַדָמ םעֶד ןיִקעוֶו + עֶגיִלייֵה יִר ןעֶשיוִוְצ הָחּונְמ ןעֶּבעֶג וצ
 סאוָו ןֶרעֶמְלֶע עֶנייַמ ןּופ תֹומָׁשָנ | , תֹויָנָקְרָצ .גּוא םיִקיִדַצ ןּופ תומָשְנ
 רעֶד ףיֹוא טְכאַרְּבעֶג ְךיִמ } ןעֶּבאָה עֶגיִלייֵה יד גוא תות יִד תּובְוְּ
 ןייז טְשיִנ ןעֶלאָז דֶניִ עֶנייֵמ טְלעוֶו ריִמ םאוָו הקָדִצ יד תּוכְזְבּ הָרוּת
 תֹוטָׁשְנ עֶרֶעייֵז ראַפ הָציִחְמ 8 1 םהָעְנ ראַפ נּוא הָעָז . בֵרֵנְתִמ ןעֶגעֶז
 ןענעק טְׁשיִנ ןעֶלאָז ייֵז תושודקה םאוָו ןעֶרְהעֶרְט יִר גּוא ןעֶגייוֵועֶג יד
 עֶגיִלייֵה עֶרֶעייֵז ּוצ הָליִלָח ןעֶמּוק ןעֶסאָגְראַפ גאמ ןעֶגיִמְנייַה ןיִא ןעֶרעוֶו
 עַמּונ עֶרעֶזְנּוא טְרֶעייַ .תֹוגיִרְדַמ םיִשָרְדָמ יִּתָּב גּוא ןעֶלְהּוׂש עֶלַא ןיִא
 ,ןיִקעוֶוְרעֶד ייֵז ףיוא ֹוטְסְלאָז םיִׂשֲעַמ ךיוא ןעֶרְהעֶרְמ עֶנייֵמ םֶהעָג ראַּפ גוא
 הָקָדְָצ הָרֹוּת רעֶזְנּוא ןּוּפ תּוכְ םעֶד | ראָנ .טְרעוֶו טיִנ ןיֵּב ְךיִא עֶׁשְטאָה
 גוא ןעֶּבעֶנּוצ וצ ןעֶנאָו ריִמ סאו עג ןיימ ּוטְסְלאָז םיִּבַ תַלְפְּת תּוכְזִּב

 םרפכ 1 9 תימ (₪"ע רווחפ)



 תומשנ תרכזה םדוק הנחת 10
 ּטָרפְּב גוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוה רעֶד נּוא | עֶרֶעֶזְנּוא ןופ תּוכְז רעֶד םֵרְפִּב
 ןעֶּביוה רעֶד אּוה ְךּורָּב טאָג וטְסְלאָז טְקעוֶו רעֶד לאָז רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 עֶכיֹוה ַא ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב ףיוא וא ןּופ תומָׁשָנ עֶגיִלייֵה יִד ףיוא ערע
 +ינולפ ןיימ ןופ הָמָׁשְנ יִד הָניִרְרַמ } זְנּוא ןעֶּבאָה סאוָו ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 םעֶּבעֶג ןיימ ןעֶמעֶנ רצ טְסְלאָז גד גּוא | זַא ,טְלעוֶו רעֶד ףיוא טְכאַרְּבעֶג
 :ןֶמַא םיִמֲחַרְּב טְכיֹוה רעֶד עֶלאָז תֹומָׁשְנ עֶרֶעייֵז

 שים ד" לא יי

 -,תומשנ תרכזה רדס
 {סאָד ןעֶמ טְנאָו הָמָׁשְנ סיִרעֶטאָפ סעֶד ןעֶגעוֶו

 רּובֲעַּב ֹומָלֹועְל  ְךֵלֵהָׁש פיבפ ירומ אָּבִא תַמְׁשִנ םיִחלָא רֹוּכְוִי
 הָרּורְצ ֹוׁשְפַנ אחת הֶז רֵכְׂשִּב ֹודֵעַּב הָקָדְצ רדונ יִנֲאָׁש

 הקבר ! הֵרָׂש בֹקֲעַיו קחְצִי םֶהָרַבֲא תַמְׁשִנ םִע םיִיַחַה רורצב
 ;ןֵמָא רַמאֹנְו דע ןנְּבֶׁש תֹוינָקדִצְו םיִקיִדַצ רָאְש םַעְו הֶאָלְו לֵחָר

 ֹטיִמ טְסייֵה רֶע רעֶמאָפ ןיימ ןּופ הָמָׁשָנ יִר טאָג ןעֶקְנעֶרעֶג טְסְלאָז ּוד רֹוּכְִי
 ּומְְלאָז ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא אָד רעֶד (פ"בפ) ןעֶמאַנ ןיינ

 ראַפ נוא ןעֶגעוֶוְמעֶניי ןופ הָקָרְצ רֶדנְמ ןיִּב ְךיִא סאָד ןעֶליוִו םּוא ןעֶקְנעֶרעֶג
 םֶהָרְבַא ןּופ תֹומָשְנ יִד םיִמ ךרע ןג ןיִא ןעֶהּור הָמָׂשְ ןייז לאָז רֵכְׂש םעֶר
 תֹויָנקְדִצ גּוא םיקידצ עֶרעֶדְנַא גּוא ,הָאֵלְו לֵחָר הקבר הֶרָׂש , בקעיו קֶחֶצִי

 : מ ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ גּוא ,ןעֶנעֶז רע ןנ ןיִא יִד

 :םאָד ןעֶמ טְגאו הָמָשְנ םיִנעָטּומ רעֶד ןעֶגעוֶו

 רּובֲעַּב ּהָמָלֹועְל ּהָכְלָהֶׁש (פ'בפ) יִתָרֹומ יִמִא תַמְׁשִנ םיִהֹלֲא רֹוּכְִי
 = ָרּורְצ ּהָׁשְפַנ אָהְת הֶז רֵכְׂשֶבּ הָדֲעַּב הָקְָצ רֶדֹונ יִנֲאָׁש

 לח הקְבְר הָרָש בֹקֲעַיְו קָחְצִי םָהָרְבַא תַמְׁשִנ םֶע םִָיַחַה רֹורְצִּב
 :ןֶמָא רמאנו ןרע ןנְּבָש תוינקדצו םיקידצ רָאְש םַעְו הֶאְלְו

 םיִמ טְסייֵה יִז , רעֶמּומ ןיימ ןופ הָמָשָנ יִד טאָנ ןעֶקְנעֶרעֶג טְסְלאָז ּוד רוּכְזִי

 ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא ןעֶמּונעֶג ןעֶראוַועֶג זיא יִז סאָד (ם"בפ) ןעֶמאָנ רֶהיִא

 -ְמעֶרְהיִא ןּופ הָקָרְצ רֶדְנֶמ ןיִּב ףיִא סאָד ןעֶליוִו םּוא ןעֶקְנעֶרעֶג טְנייַה ּוטְסְלאָז

 תומָשנ יִד טיִמ ]דע ןג ןיִא ןעֶהּור הָמָׁשְנ ריִא לאָז רַכְׂש םעֶד ראפ נא ןעֶגעוֶו

 םיקיִרצ עֶרעֶדְנַא נּוא ,הֶאְלְו יִחָר הקבר הֶרָׂש ,ֿבקֲעַיו קָחְצִי םֶהָרְבַא ןּופ

 :ןֵמָא ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ נּוא , וע נעו ןרע "ג יא יד תויָנקְרְצ נא

 רוכזי 9 : /%"ע רווחמ)



 131 וט תומשנ תרכזה רדפ
 עֶמיֵמ גוא ,רשָמּומיםיורְנ גוא רעֶטאָפיֹרְ גוא ,יעָטּומ גוא רעֶטאָפ ןּופ תֹומָׁשְנ יד ןעֶגעֶט

 : םאָד ןעֶמ טְנאָו ,םיִבֹוְמ

 יַחַא יַתֹודֹודְו יוד יֵתֹונֹקְזּו ינקו יִמִאְו יִבָא תַמְׁשִנ םיִהֹלֲא רופי
 םֶמָלֹועְל ּובְלֲחֶׁש יִמָא דַצְמ ןיִּב יִבָא רצמ ןיֵּב יֵתֹויֲחַאְ

 םָתֹוׁשְפַנ הניה הֶז רכְשְבּ םֶדֲעַּב הקדצ רֵדֹונ יִנֲאָׁש רּובֲעַּב
 הֵרָׂש בֹקֲעַיְו קָחְצִי ם םָהָרְבַא תַמְׁשִנ םִע םיִיַחַה רֹורְצִּב תֹורּורְצ
 ןרע ןֵגְּבֶׁש תוינקְדצו םיקיִצ ראש םַעְו הֶאְלְו לַחָר הקבר

 :ןמא רַמאֹנו
 רעֶטּומ נּוא רעֶטאַפ רעֶּטלֶע ןיימ ןּופ הָמָׁשְנ יִר טאָג ןעֶקְנעֶרעֶג טסְלֹאָז וד רוּכְִי

 .עֶנ ןעֶנעֶז סאוָו 'םעֶמּוט נוא רעֶטעֶפ גּוא רעֶטְסעוֶׁש נא רעֶדּורְּב
 טְרֶעייֵז ןופ הד רדנ ןיִּב ְךיִא סאָר ןעֶליוִו םּוא טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיוא ןעֶגְנאַג

 רער יד גו האָר הקר , בקֲעיוקָחְצִיםֶהָרְא ןופ תֹמָשנ
 : ןָמָש ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ נּוא , ןעֶגעֶז ןרע ןנ ןיִא יִד םיקירצ

 !םֵׁשַה ׁשּודיִק ףיֹוא ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ןעֶגעֶו טאוָו תֹומָׁשְנ יד ןעֶגעוֶו

 דַצִמ ןח יתובורקו יבורק לָּכ תַמְׁשִנְו (35'9) תַמְׁשִנ םיִהלֶא רכז
 ּוטֲחְׁשִנָׁש ןה וגרהש ןה ותמּוחש ןַה יִמִא דַצַמ ןמ יִבֲא

 הקְרצ ןֵּתְאֶׁש רּובֲעַּב םשה שּודק לע ּוקְנָתְנָשְו ועָּבִטְנ ופרשְנָשְו
 תורּורצ םֶהיֵתֹוׁשְפַנ הָניִיִהִּת הֶז רֵכְׂשִבּו םֶהיֵתֹומְׁשִנ תַרָכזַה דַעְּב
 הָרָׂש בֹקֲעַיַו קָחְצִי םֶהְרְבא לֶׁש םֶהיֵתֹומְׁשִנ םִע םיָיַחַה רֹורְצִּב
 ןֶדֵע ןנְבָש תויָנקְדָצְ םיקידצ ראש םִעְו הֶאְלְו לֵהָר הקְבְר

 :ןִמא רַמאֹנו

 יִר נּוא (ביבפ) ןעֶניִּבְלעֶז םעֶר ןופ הָמָׁשְנ יד ןעֶקְנעֶדעֶג טְסְלאָז ּוד רוכזו
 םיִרְנייַרְפ עֶנייַמ ןּופ הָמָׁשְנ יד נּוא , רְנייֵרְפ עֶנייֵמ עֶלַא ןופ 'הָמָׁשְנ

 םיִרעֶטּומ ןיימ ןּופ ייֵס , .םיִבּורק םיִרעֶטאַּפ ןּופ ןעֶנעֶז םאוָו יד ייֵמ , דְנייֵרְּפ
 יד ךיוא נוא ,טעַּב רֶעִייִז היוא ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאוָו יד ףיוא , םיִבורְק
 ןֶּבעֶג ןיימ ןְליוו םּוא ְקְנעֶריִג טְנייַה ּוטְסֶלִז ,ןָּבְראַטְשיִנ טעָּב רֶעייֵז ףוא טיִנ סאוָו
 ןדע ןג ןיִא ןעַהּור ןעֶלאַז גּוא ןעֶקְנעֶרעֶג ּוצ תֹומָשְנ עֶרֶעייֵז ןעֶגעוֶו הקדצ
 וא ,הֶאְלְו לַחָר הקבר הֶרָׂש ,בקעיו קָמְצַי םֶהָרְבַא ןופ תֹומָׁשְנ יד טיִנ

 : ןִמֶא ,ןעֶנעֶז ןדע ןג ןיא יד םיקירצ עֶרעֶדְנַא

 לַע הָנֹובְנ הָחּונְמ אֵצְמַח םימורמב ןכוש םימחר אָלָמ לֶא רכול

 עיקרה רַהֹוְּ םיִרֹוהְמּו םישודק תַלֲעמְ הָניִכְׁשַה ְֵנַּכ
 םיריהוס 8 (8'/ רווח 4
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 רּובֲעַּב . ומָלֹועְל ְךַלָהֶׁש (35'6) יִרֹומ יִבָא תַמְׁשִנ תֶא םיִריִהְזַמ

 ,ֹותָחּונְמ אֵחְּת ןֶדֵע ןֵנְּב ..ֹותָמְׂשִנ תֵרָּכְוִח דַעְּב הקדצ רֶדָונ יָנֲאָׁש |
 רורציו םיִמָלועְל ויִפָנְּכ רֶתָסְּב ּוהָריִּתִסַי םיִמֲחַרָה לַעַּב ןֵכָל
 לע םֹולָׁשְּב חּונָיְו ,ֹותָלֲחַנ אווה יי ,ֹותָמְׁשִנ תֶא םיִיַחַח רֹורְצִּ

 :ןִמָא רַמאֹנְו ובָּכְׁשִמ

 טהור רֶע טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד טיִמ לופ זיִא הֶע סאוָו אּוה ְךּורָּב םאָנ יל לא
 גְנּוציִשאּב םעֶד ףיוא גנּואּור טְכעֶרַא ןעֶכיירְג ְךאַמ .אֵצְלַמ .לעֶמיִה ןיִא

 םאָד יו ױזַא , תולֲעַמ- עֶנייֵר נּוא 'עֶניִלייֵה טיִמ תילעמִּב , הָניִבְׁש רעֶר ןופ
 רעֶטאַּפ ןיימ ןופ הָמָׁשְנ ייד תַמָׁשִנ תֶא | ןעֶטְכייֵל לאָז לעֶמיִה ןופ טייֵקְרעֶמיול
 זיא רֶע טְסייֵה סֶע ,טְלעוֶו ןייַז וצ ןעֶגְנאַנעֶג קעֶוַא זיא רֶע סאָוָו (ם"בפ)
 ְרעֶד טאָה ןעֶמ תַעַׁשְּב הֵקָרְצ רֶדֵנְמ ןיִּב ְךיִא םאוָו ןעֶנעווֶו ןּופ , ןעֶבְראָטְׁשעֶג
 גְנּואּור יי ,"רוּכְזִי טְגאָועֶג טאַה ןעֶמ תַעָשְּב טְסייֵה סֶע ,הָמָשְנ ןייַז טְנאַמ
 טאָג , רֶדֵנְמ ןיִּב יא סאו הקָרצ רעֶד ןעֶגעוֶו םּורעֶד ,ןדע זמ ןיִא ןייז לאָז
 ןייז יא ןעֶמְלאַהאַּב םֶהיֵא לאָז רעֶגיִמְראַּבְרעֶד ןייֵא זיִא רֶע םאוָו אּוה ךּורָּב
 רֶנּוּב ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶגְנייַא ןייז לאָז נא גיִּבייֵא ףיוא גְנּוציִׁשאַּב ׁשיִנעֶטְלעֶהאַּב
 ורב טאָנ !! .אָּבַה םֶלֹועָל ןעֶמ 'טְנייֵמ םאָד ,הָמָׂשְנ ןייז ןעֶּבעֶל ניִּבייֵא ןּופ
 נוא רֵסיֹנְו .םולש "טימ רב ןיינ ןיִא ןעֶהּור לאָז "רע נוא ּבֶרַא ןייַז ויִא אוה

 ;ןָמָא עא עָלַא ריִמ ןעֶלעוֶו ףיֹורעֶד

 הָנֹוּכְנ הָחּונְמ אָצְמַה ,םיִמֹורְמַּב ןְכֹוש םיִמֲחַר אָלָמ לֶא הכקנל
 רֵהֹוזְּכ םיִרֹוּהִמּו םישודק תֹולֲעַמְּב הָניִכְׁשַה יַפְנַּכ לַע

 ,ּהָמָלֹועְל הָבָלֲהֶׁש (פ"בפ) יִתָרֹומ יִמָא תמש תֶא םיִריִהְזַמ עיִקָרֶה
 אהת ןדע ןֵגְּ ּהָחְמְׁשִנ תַרָכּוה דַעְּב הקדצ רֶדֹונ יִנָאָש רּובַעַּב
 םיִמָלֹועְל ויָפְנּכ רֶתָסְּב הָריִּתְִי םיִמֲחַרָה לַעַּב ןֵכָל . ּהָתָחּונְמ
 לַע ַחּונָתְו ּהתְלחנ אּוה וי ּהָתַמשִנ תֶא םייחה רֹורְצַּב רורציו

 :ןמא רמאנו םולָשְּ הָבָּכְׁשִמ |
 טהור רֶע טייֵקְמיִראַּב רעֶד טיִמ לופ ןיִא רֶע סאוָו אּוה ְךּורָּב םאָג אלפ לֶא

 גְנּוציִשאַּב םעֶד ףיוא גְניִהּור טְכעֶר ןייֵא ןעֶבייֵרְג ְךאַמ אֵצְמַה ,לעֶמיִה ןיִא
 םאָד יוִו יֹוזַא תֹולֲעַמ עֶנייֵר נּוא עֶניִלייֵה טיִמ תֹולעמְּ .הָניִבְׂש רעֶד ןופ
 רעֶמּומ ןיימ ןּופ הָמָׁשָנ יֵר תשל חֶא .ןעֶמְכייל לאָז לעֶמיִה ןופ טייקרעטיול
 -עָנ זיִא יִז טְסייֵה םָע םְלעוֶו רֶהיִא ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא זיא יז סאוָו (ב"כפ)
 טאָה ןעֶמ תַעַׁשְּב הָקָרְצ רֶדֵנְמ ןיִּב ְךיִא סאוָו ןעֶנעוֶו ןופ רינוג , ןעֶּבְראַטְׁש
 רֶהיִא . רוּכְוִי טְנאָזעֶג טאָה } ןעָמ תַעָשְּב טְסייֵה םָע הֵמָׁשְנ רֶהיֵא טְנאַט עֶר
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 אוה ְךירַּב טאָג הָקָדְצ רעֶד ןעֶגעוֶו םּורעְר 13? ,ןֶרֵע ןג ןיִא ןייז לאו גְניִחּוד
 שיִנעֶטְלעֶהאַּב ןייז ןיִא ןעֶמְלאַחאַּב יִו לאָז רעֶגיִמְראַּב רעֶד ןייֵא זיִא סאוָו
 ןופ דָנּוּב ןיִא ןעֶרְּוּבעֶגְניֵא ןייַז לאָז גּוא ניִּבייֵא ףיוא גְנּוציִׁשאַּב טיִמ
 אוח ְךּורָּב טאָנ  .אָּבַה םָלֹועְל ןעֶמ טְנייֵמ סאָד הָמָׁשְנ רֶהיֵא ןעֶּבעֶל גיִּבייֵא
 ףיורעְד נּוא רמו ,םֹולָׁש טיִמ רֶבֵק ןיִא ןע עֶהּור לאָז יז נּוא ּברָא רֶהיֶא זיִא

 : מא ןעֶנאָ עֶלַא ריִמ ןעֶלעוֶו

 : 1 תֹומְׁשִג רינומ ףאג ןעֶמ טְנאָו הָנְחַּת יד

 םיִמָי תּוכיִרֲא דֹוכָכְו רֶׁשֹוע ןעֶרעוֶו | ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז סֶע דינו !ינ יִהְו
 חֶאַמ דַע םיִנָפ ִלֲעַּ םיִנָּב םיִנָׁשְו ; טאָנ נוא טאָנ ןייֵמ טאָג ריִד ראַפ

 ריִד ּוצ ןעֶניִד ךעֶלאָז ריִמ וא םיִנָש טְפְלאָז ּור סאָד ןעֶרעֶמְלֶע עֶנייֵמ ןופ
 ןייז לאָז םִע נוא תַחַנ םיֹורְג טיִמ טאָג ראָנעֶג םיֹורְנ ןייַד טיִמ טְנייַה ןעֶטְכייֵל
 תומָׁשָנ עֶגיִלייֵה עָלַא ףיוא דאָנעֶג ןייד אָד יִד תומָשְנ עֶגיִלייֵה יִר ףיוא
 רעֶמאַפ ןיימ ןופ הָמָׁשָנ רעד ףיוא נּוא ףיוא ןעֶטעֶּב נּוא ביל מיִמ ןעֶרייִב

 ןיינפיוא ןעֶלאָז יז וא רעמומ גוא ;.ןעֶשיוִוְצ גּוא לֵאָרְׂשִִי קְלאַפ גיִלייֵה ןייב
 ןעֶבייֵרג ןעֶלאָז גוא ןעֶמּוק ןעֶלאָז נּוא + יִד ףיוא | ןעֶמְבייל 5 ּוטְסְלאָז ייֵז
 רֶעייֵז טְכאַדעֶג ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז סע זַא | רעֶמּומ נוא רעֶטאַּפ ןייֵמ ןופ 'הָמָׂשנ
 ןעֶגיִלייֵה ןייד ראַפ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג טּוג ; עֶנייֵמ עֶלַא ןּופ תֹומָׁשְנ יִד ךיוא 'גּוא
 - ןעֶטְראָר נּוא לֶהּוטְׁש ןעֶגיִמְראַּב רעֶד | יִמָא רצמ ןֵה יִבָא דצמ ןֶה דְנייֵרְּפ
 טְְלאָז ּוד גּוא גְיִהּור רֶעייֵז ןייז לאָז ןיִא ןֶעייֵטְׁש סאוָו תֹומָׁשְנ עֶּלַא יִד וא
 יִד נא תומָשְג עֶרֶעייֵז ןֶרְנִבְנייַא נוא ןֶרֵע ןֵג ןופ תורוש יירד יד
 םיִנְפְלְו יֵנְפִל יִמאְו יִבָא ןופ תֹומָׁשָנ | ייֵז גיִנעֶק רעֶזְנּוא טאָנ ןעֶּביֹול ןֶעּוהְט
 ןייק םאוָו טרָא ןעֶגיִלייַה םעֶד ףיוא זנוא ףיוא דיִרְּפ נּוא ןעֶּבעֶל ןעֶמעֶּב
 ּוד ראָנ ןיימש ראַפ טיִנ ןאק גיוא יד טעַּב ךיִא רעֶדְניִק עָּביל עֶנייב
 עֶרֶעייֵז ןעֶמְכייַל טְסְלאָז ּוד גוא ןיילא ; רעֶד ןייב ןופ טפאְרְק םיֹורְג טיִמ
 גיִטעֶז נּוא ייֵקְרעֶמיֹול טיִמ תֹוׂשָפְנ ןעֶלאָז ןעָריוא עֶנייֵד זַא טייֵקְמיִראַּב
 זיוה ןייַד ןופ טייֵקְניִטעֶפ טיִמ ןָא 1 טיִמ םעֶּבעֶג ןיימ ּוצ ןעֶמעֶג ראַּפ
 לאָז ןֶרֵע ןג םעֶד ןופ ְךאָּב רעֶד נּוא ; לֵּמַבְמ טְסְלאָז ּוד זַא טייֵקְמיִראַּב רעֶד
 סאוָו תֹומָׁשְנ יד גוא ןעֶקְניִרְט ןֶא ייֵז ; עלא יִד לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייד ןופ ןייַז
 וצ ןעֶמּוק וצ טיָנ מפ ןייק ןעֶּבאָה | יִד נּוא םיִתיִחְׁשַמ יִד ןופ ןעֶראַצְמיִרָג
 יִד ןעֶשיוִוְצ ביוא גוא גְניִהּור רֶעייֵז | רעֶד טְסְלאָז גוא ,תֹויָָעְרּוּפ .עֶלֶא
 עמ ןּופ הָמָׁשְנ יד זיא תֹוטָׁשְנ הָחְמׂש םיִמ נעט עֶרעֶזְנּוא ןעֶרעֶגְנעֶל
 רעֶּביִל ּוד ךיד ְךיִא טעֶּב םיָבּורְק ! הָבֹומ הָסָנְרַפּו םולָשְ םיִיַח טיִמ גּוא
 רֶרָע רעֶד ףיוא טְכייֵל אָד רעֶד מא | םֹוקָמְּ הָלּודְגּו הָרֹוּת יִלְצֶא  הָיְהִיָׂש
 םעֶד ףיוא ןעֶנואוו סו םייל יִר וצ גּוא יקְ זנּוא ףיוא לאָז םאָר רָחֶא
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 עֶניִפעֶג ןעֶלאָז ייֵז תא טָּפְׁשִמ ; טְכייַל רעֶד טאָנ רעֶגיִמְראַּב רעֶד דֶרֶע
 גֶניִהּור טְכעֶר רעד רעֶכילְטיִא ןיִקעֶר .ּוצ טְסְלאָז נּוא  הָניִכְׁש ןייַד
 הָנֵרְדַמְמ ןייֵג ןעֶלאָז ייֵז נוא םולָשּב } ןעֶנאָז טְסְלאָז 'נּוא תֹוריֵבֲע עֶרֶעייֵז
 יד ןופ לעֶגיִלְפ יִד רעֶטְנּוא הָנֵרְִמְל רעֶָּביִא הָנּומְמ זיִא סאוָו ךָאְלַמ םּוצ
 : ןֵמָא ,םיִבּורְּכ | סאָד יז ןופ ןעֶרעֶגְניִרְג ר ראַפ ּוצ ייֵז

 , רובצח לודגל "ךרבש ימ, ןוחה רמוא ב"חאו
 דִוָד ןֹרֲהַאְו חָשמ בקַעָיְו קָחְצִי םֶהְרְבִא ּוניֵתֹובֲא ְּךרֵּכֶׁש יִמ

 רַעְּב הָקָדְצִל רֵדָנָׂש רּובֲעַּב (פ'כפ) 'ר תֶא ְךֵרָבְי אוה הֹמלְׁשו
 דֹובְכָלְו הָרֹוּתַה דֹובְכִלְו םוקָמַה דֹובְכָל םֹויִח ּוריִכְוַהָׁש תֹומָׁשְנַה
 לַּבִמ ּוהָליִצָיְו ּוהָרְמְׁשִי אוה ְךּורָּב שודקמ הָז רֵכְׂשִּב ..םֹויַח
 םיִבֹוט םייַחל ּוהֵמְתָהיִו ּוהֵבְּתְכִיָו ,הָלֲחַמּו עַגְנ לָּכִמּו הָקּוצְו הָרָצ
 .לָּכ םָע ויָדָי הֶׂשֲעַמ לָכְּב חָחָלְצַהְו הָכרְּב חַלְׁשִיְו ןידַה םוי | הָזְּ

 ;ןֵמָא רַמאֹנְו , ויָחֶא לֵאָרְׂשִי
 + בקַעַיְו קָחְצִי םֶהָרְבַא ןעֶרעֶטְלִע עֶרעֶזְנּוא טְׁשְטְנעֶּבעֶג טאָה אָד רעֶוֶו ו יִמ

 ןעוֶועֶג רֵדֵנְמ טאָה רֶע סאוָו ןעֶליוִו םּוא (פ"בפ 'ר) עֶׁשְטְנעֶּב לאָז רעֶר
 ראפ ןעוֶועֶג ריִּכְזִמ טְנייַה ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו תֹומָשָנ יִד ןעֶליוִו םוא , הקְרצ
 שודקה םֶהיֵא לאָז , ןעֶגעוֶו הָרֹוּת רעֶגיִלייֵה רעֶד רובָּכ ןּופ נּוא ,ְךֵרֵּבְתִי םשה
 ןיִא גאָטייוו עֶלַא ןופ גוא דייל עֶלַא ןופ ןעֶמְרעֶׁשאַּב נוא ןעֶטיִה אּוח ְךּורָּב
 םעֶד ןיִא דָנּוזעֶג ּוצ גּוא ןעֶּבעֶל םּוצ ןעֶנעֶמְסַח'ָנָא זְנּוא לאָז גּוא טְלעֶֶו רעֶד
 בֶהיֵא קִלְנאַּ נּוא גְנוׁשְטְנעֶּב ןייֵא םֶהיִא קיִׁש נּוא ,זיִא טְנייַה סאוָו ןיִדַה םוי

 : ןֵמָא , רעֶרּורְּב עֶגייַז לֵאָרׂשִי לָּכ טיִמ קְרעוֶו עֶנייַז עֶלַא ןיִא

 טא יב -----

 םיִריִסֲחַה םיִמֲחַרְּב דֹוקְפִי אּוה : םיִמּוצֲעָה ויָמֲחַרְּב םיִמֹורְמ ןָכוש םיִמֲחַרָה בָא
 םָּׁשַה תַׁשּורק לע םֶשְפַנ ּורְסָמְׁש ׁשָרֹוקַה תולָהְק .םיִמיִמְּתַהְו םיִרָשיַהְ

 ּורְבָנ תויראמו לק םיִרָׂשְנִמ : ּודְרפַנ אל םָתֹומְבּו סח םיִמיֵעָנַהְ םיִבָהֲאְנַה
 :םָלֹוע יקידצ ראש םִע הָבוטְל ניֵהְלא םֶרכְזָי ; ; םָרּוצ ץָפֵחְו םָנוק ןוצר תושעל
 םיִהְלֶאָה ׁשיִא הָׁשֹמ תַרֹותְּב בּותַּכַּכ ְךּופָׁשַה ויִדָבַע םַד תַמקַנ ּוניֵניֵעְל םוקניו

 :ומַע ותַמְרַא רַפְכְ ויָרָצְל ביִׁשָי םֶקָו םוקי וָדְכַע םד יִּכ ֹומַע םיוג ּוניֵנְרַה |
 ןכוש יי יִתיִקָנ אל םַמ תיקנו .רמאל בּותַּכ םיִאיִבְנַה ףיֶדָבֲע יִרָי לַעְו
 םִיונַּב עַדָוִי ם היה הִיַא םִיֹוגַה ּורְמאֹי הָמָל רַמֲאָנ ׁשְרֹוקַה יֵבְתָכְבִּו : ןויִצּב
 אל רֵכָז םָתֹוא םיִמָד ׁשֵרֹוד יִּכ רֵמֹואְו .ְךָּׂשַה יב םַד תַמְקנ וניָניֵעְל
 הָּבַר ץֶרָא לַע שאר ץַחָמ תויָוָנ אָלָמ םִיֹוגַּב ןיִרָי רָמּואְו : םיִוָנֲע תקעצ חַכָׁש

 :שאר םיִרָי ןֵּכ לַע הָּתְׂשִי ְךֶרָדַּב לֵחַנְמ |
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 ;הָלָס ףילָלֲהְי דֹוע ףֶהיֵב יֵבְׁשֹוי יִרְׁשַא
 : : ויָתְלֶא ייִש םַעָה יִרְׁשַא ול הָכָּכֶׁש םָעָה יִרְׁשַא

 םוי לָכַּב !דָעְו םָלֹועְל מש הָכְרָבֲאַו ,ךֶלֶמַה יהלֶא ףְמֶמּורֲא , רול הָלְהְּת
 ּותָלְרִנְלְו , דאָמ לָלְהִמּו י יי לֹודָנ } דַעְו םָלֹועָל ףֶמֶׁש הָּלְלַה או , כרב

 ,ףרוח רובְּכ רדה + ודיני היֶתֹורּובְנּ ,ףישֲעַמ חַַּׁשְי .רודל רוד : רֶקָח ןיִא
 רֶכֵז + הָנְרְּפַפֲא ףְתָלּורְנּו ,ורמאי ךיָתואָרֹנ זּוזָעְו ; הָחיִׂשָא התל יֵרְבִדָו
 4 דֶסֶח לדג םִיַפַא ְךֶרֶא ,ָי םּוחַרְו ןּונַת + : ונְנְרָי ל ףתקדצו , ּועיִּבַי ףבּוט בר
 ּיִריסָח ,ףישעמ לָּכ יי .ףודוי :וָׂשֲעַמ לַּכ לַע ויָמֲחַרְו ,לפל יי בוט
 םֶדָאָה יֵנְבִל יִדּוהְל : ּורָּבד ךְתְרּובְג "ּורָמִאי ֶתּוכְלַמ דֹוכָּכ ; הָכּובְרַבְ
 ֵּתְלַׁשְמָמּ ,םיִמָלוע ַּכ תּוכְלַמ ףְתּוכְלַמ : ֹותּוכְלַמ רַדָה דובְכ ,ויָתֹורּובְג
 ָךיֶלֵא לכ יֵניֵע , םיִפּּפְּכַ לֵבְל ףקנזו ,םיִלָפֹנַה לב יי ְךֵמֹוס : ; רֹודְו רוד לָבְּב
 לָכְל ַעיִּבָשַמּו ,ףיִרָי תֶא חָתֹוּפ : ּתְעַּב םֶלֶכָא תֶא םֶהָל ןַתונ הָּתַאְו , רְבַׂשְ
 ,ויִאְרוק לָכְל יי בורק :ויָׂשֲעַמ לֶכְּב דיִסָתְו ,ויָכָרְד לָכְּב יי קידצ + ; ןֹוצָר יח
 ;םעישיו עַמְׁשִי תעש תֶאְו ,הֶׂשֲעַי ןיָאְרִי ןוצר : תַמָאָב ּוהָאָרְקִי רֶׁשֲא 7
 ,יּפ רֵּבַרְי יי .תַלָחִּת : ריִמָׁשִי םיִעָשְרַה "ב תֶאְו ,ויָבֲהֹא לַּכ תֶא יי רַמֹוׁש
 "רעו הָּתַעַמ ,הָי ְֵרָבְ ונחנאו ; רֶעָו םִלֹועְל ,ושרק םש רָשָּב כ ְךֶרָביִו

 -;ָּיּולְלַה םִלוע
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 :םאר ןְוֵח רעֶד טְגאָו ,ׁשֶרֹוקַמ ןירָא םוצ "הֶריּת וָפְמה סאָד קירוצ טְגאָרְמ ןעֶמ ןעְ

 ;ֹודֵבְל ֹומְׁש בָנָשְנ יִּכ יי םֵׁש תֶא ּולָלֵהְי ןזח
 ֵאָרְׂשִי יגבל ויָריִסָח לכל ֶלהְּ ומַעְל ר םֶרֵיַו םִיַמָׁשְ ץֶרָא לע ןדוה להק

 הָיּולְלַה ובורק םע

 :םאָד ןעֶמ טְגאָו תֶּבִׁש ןיִא ויִא רּופָּכ םוי ןעו]

 ּובָה םיִלֵא יֵנְּב יָיֵל ּובָה דור? רֹומְזִמ
 רֹובְּכ 9 ּובָה !זֹועְו רֹובָּכ יול |

 לֹוק :ׁשֶרֹוק תַרְרַהְּב 5 חשה ֹומְׁש
 לַע יי םיִעְרה רֹובָּכַה לֶא םִיָמַה לע 1
 : רֶרָהְּב יי לֹוק ַחַּּ יי לוק ; םיִּבַר םִיַמ
 תֶא ַײ בש , םיִזְרֶא רכש וכ לוק
 ןונָבְל ףָנֲע ּומְּכ םריקרוג : ןונבְל יזרא
 בַצֹח יו לק :םיִמָאְר ןֶּב ֹוטְּכ ןיירשו

 3 םאַָד ןעֶמ טְגאָו ןעֶבאוָו רעֶד ןיא ןיִא רֹוַּּכ םֹוי ןעוֶו

 פֵבֲַּת ,ּהָאלְמּו ץֶרָאָה וי ,רֹומְזִמ רורל
 םיִמָי לַע אּוה יִּכ :הָב יֵבְׁשֹוְו יי
 רַהְּב הָלַעָי יִמ :ָהֶנָנֹוכְי תֹורָהְנ לַעְו ,ּהָדָסְי
 םיָּפַכ יקנ : שרק םֹוקְמִּב םּוקָי יִמּו ,ָ
 ,יִׂשָפַנ אָוָשַל אָׂשִנ אל רֶׁשֲא ,בֶבֵל רבו
 ,ו תֶאַמ הֶכָרְב אשי : הָמְרַמְל עַּבְׁשִנ אֹלְו
 ויָשְרֹו רוד ה ֹועְׁשִי יֲהֹלֲאֵמ הקר

 ליִחַי רֶּבְרִמ 5יחי ַײ לוק ;ׁשֵא תֹובֲהַל
 תֹוליֲא ֵלֹוהְי יו לכ : שךק רֶּבִדִמ ַי
 ! רֹובָּכ רמוא ולב ָכיֵהְבּו תֹורָעְי שח
 : םלועל ףֶלֶמ בֵׁשיַו בָשָי ּובַמַל 4
 ומַע תָא ְךֵרְכִי 5 ,ןֶּתָי ֹומַעְל וע י

 { םֹולָׁשַּב

 9 (ט"ע וװחמ)

 םיִרָעְׁש ּואָׂש :הָלָס ֿבֹקֲעַי ְךיֶנָפ ישקבמ
 למ אֹובָיְ ,םָלֹוע יֵחְתִּפ ּואְׂשְנַהְו םָכיֵׁשאֶר
 .,רֹוּבָנְו ּוזֲע יי ,רֹובָּכַה ףֶלֶמ הז יִמ 1 דֹובָּכַה
 ,םֶכיִשאְר םיִרָעְׁש ואש !הָמָחְלִמ רֹוּבִנ יו
 {דֹובְּכַה ְךֶּלֶמ אביו ,םֶלּוע יֵמְתִּפ ּואָׁשֹ
 גאוה תֹואָבְצ יו ,דֹובָּכִה למ הֶז אוה יִמ

 !הָלָס רֹיּבְּכַה ךֶלֶמ

 החנבו
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 ו סאָד ןעֶמ טְנאָו ,ׁשֶדֹוקַה ןֹורָא ןיִא חיית פס סאָד ןייבמ טְלעֶטְׁש ןעֶמ ןעוֶנ

 הֵּתִא ףֵגָתּונְמִל יָי הָמּוק ! לֵאָרְׂשִי יִפְלֵא תובבר ; הָבּוׁש רַמאֹי תֹוחָנְבִּל
 ףֶרְֵ דָוָד רּוכֲעַּב נר + ףיֶריִסֲחַ | קֶרָצ גׁשְּבְלִי ףיֶנֲהּכ + זע ןוראנ

 ץעי ּובוזֲעַּת לֵא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בוט חקל יִּכ } ךָמישְמ יִנָפ בֵׂשֵּת לֵא
 לכו םעונ יֵכְרַד היֶבָרְר : רֶׁשֶאְמ ָהיֶכְמֹותְו ּהַּב םיקיזחמל איִה "םייח

 : םֶרֶקִּכ וניִמְי שרח 'הַבּושנו לא יי נֵיִׁשֲה + םולש ָהיֶתֹוביִתְנ

 ,ףסומ םדוק רובצ חילשל הלפת
 תולהת בֵׁשֹוי דַחַּפִמ דַחְפְנְו שַעְרְנ שעממ יִנָעָה יִנְנִה

 לֵאָרְׂשִי ומַע לַע ויָנָפְל ןְנֵחְתַהְל דֹומֲעַל לֵאָרְׂשִי
 כָל :הכל ןּוגָהויאֵדְכ יִניִאָׁש יפ לע ףא .יִנּוחָלְׁש רֶׁשֲא
 יי ה יֵהְלאַו קב יִחלֶא םֶחְרְבִא הלא מט ׁשקבָא

 | לא יִֵָׁפִּב ּומְלְּב לא ,יִנָא 'עשופו אֵמֹח יִּכ יֵתֹונֲעַּב
 ליִנרְו ןקז תַלִפְתַּכ יִתָלִפְּת לָּבְקְו םָּבׁשֹובֲא לֵאָו יב ּוׁשֹובָי
 םִע תַעַרְּב ברועמו םיִעְנ ולוקו לךנמ ונקזו הֶאְנ וקרפו
 ונלג אָנ יחיו .וננימשי "לבל ןמָׁשְּב רַעְגִתְו .תוירָבַה
 ,הֶבָחַאְּב הָסֵכְּת ּוניֵעֶׁשִפּו הפה 1 (נָּולְד אי

6 9 

 יהְלָא יי יי ןוצר יִהיִו 'יתָלְפִתְּב לושְכַמ םוש יי
 רֹוּבִנַה לודגה לֵאָה בֲֹעַי יֵהֹלאֵו קֶחֶצִי יֵהֹלֲא םֶהֶרְבַא
 .םיִכָאְלַמַה לָּכָש הָיְהֶא רֶׁשֲא הָיְהֶא ןֹויְלֶע לֶא אָרֹונַהְז
 ָךֶדֹובְכ אֵסַכ ייִנְפַל יִתָלִפְת ּואיִבָי תולפת יִלָעופ םֶהֶש
 םיִדיִסֲחַהְו םיִקיִדַּצַה לָּכ רּובֲעַּב ְּךיֶנָפְל ּהָתֹא ּוציִפִיְ
 אָרֹונַהְ לֹודְנַה ךמש דובב רּובֲעַבּו םיִרָׁשִיַהְו םיִמיִמְּתַהְו

 8 9 לש ע רווחמ)
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 ָךּורָּב :םיִמָמַרְּב לֵאָרְׂשִי ךמע תלַפְת ַעֵמֹוׁש הָּתַא ִ

 ;הלפת עמוש הָתַא
 , ץ"של תרחא הלפת דוע

 ץיפנמב ו"ומ) יִבָבְל ץֵמַא ןֹוצָרְּב יִתָעְוׁש לָּבִק ןויֶלָע ְךֶלֶמ ירש ןָמֲאָנ ְךֶלֶמ לא
 םויַח עַמְׁשֹי יִלַע םַחְר ןּונַחְו םּוחַר קָדָצ טפוש תֶמא ןיד ח לא (ו"ווכ

 יֵתָלִפְתִּב יִמָע םיִמיֵּכְמַמֲה יִתָדֲע דַעְבּו יִתיֵּב דַעְבּו יִדֲעַּב ריִּתְעַא רָשַא
 ףמע .םויַח ּולְלַּפְתיש תויִקְנַהְו תורָׁשְיַה תופת לַּכ םִע ּונֲתָלַפְּת לֹולְכִתְו
 הָׂשַנְמ א" הָׂשֹמ תֵלְפְתַל ָּתְלַּבַקָׁש ומּב ךָרֹובְכ אָסְּכ תַחַּת םלְּבַקְתּ לֵאָרְׂשִי
 יל ןויגְַו יִפ ירְמִא ןוצרל ויה ; םֶהֵּב יִנֲא אֹלְו יִּב יֵחְלֹוׁש ושוב אל
 לוק יל ןֵּתָּׁש אָרֹונְו םֹויָא ָףיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יהי  ןֵמָא יִלָאֹונְו יַרּוצ ַײ \ נפל
 קחו םיִעָנ ילוק אָהְיו יור רַחָי לֵאְו ילוק קַסָפָי לֵאְו םויַה םיִעָנְ בֶרֶע

 ; הָלָס מָא ךאָמ קֶזָחְו 9 רפושה לוק יִהְיַנ רַמֲאְנֶׂש ומְּב

 ,רופב םויל סמ תלפת ,
 .ּהיִתּוכְלַמ ְךיִלְמִיְו ּהיֵתּועָרְכ אָרְב יִר אָמְלֲעְּב ,אָּבַב חמש ׁשֵרֵקְתִיְו לֵּדַגְתִי

 בירק ןמזִבּו אֵלְנֲעַּב לֵאָרְׂשִי "תיּב לכד ייֵחְבּ ןּוכיִמויְבּו ןוכייחּב
 ףרבתי . .איִמְלָע 'יִמְלֲעְלּ 'םֵלָעְל ךֶרֶבְמ אָּבַר ּהיָמְׁש אָהָי .ןֵמָא ּורְמִאְו
 , אָשְדּוקְד היִמְׁש 'לָלַהְִיו 'הָלֵעְתִיְו .רֶדֵהְתִיְו אשנתיו םמורתיו רֵאָּפְתִיְ חַּבְַּׁשִיְ
 ְריִסְאַד אָתָמָחָנְו אתתבשות אָתָריִׂשְו אָתָבְרַּב לַּכִמ אָלֲעַלּ אָליֵעְל אה 1 ךיִרְּ

  ןָמָא ּורְמֶאְו אָמְלָעְ

 :גניקלאל לֶדנ ּובָה אָרְקֶא יי םש יִּכ
 : ךְתלהת ריי ִפּ חּתְפִּת יתפש יָנֹדֲא

 ,םֶהָרְבַא יִהֹלא ,ּוניֵתֹובֲא יֵהלאָוּוניִהלֶא יי הֶּתַאָךּורָּב
 רובגה לֹודָנַה .לֶאָה .בקעי יִהֹלאָו ,קֶחֶצִי יחלא

 ,לפה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסָח לֵמֹוג ,ןויְלָע לא .ארונהו
 ןעמל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לָאֹונ איִבֵמּו ,תובָא ירסח רכז

 ;הֶבֲהַאְּב ומש
 +םִיַח םיִחלֶא ףְנעַמְל ,םייחח רָפְמְּב נֵבְתִכְו ,םייַחַּב ץֵפָח ְףֶלֶמ , םיחְל ּונֵָכָ
 :םֶהָרָבַא ןנֶמ יי הֶּתִא ףורְּב :ןֵנֶמּוַעיִׁשֹומּו רזע דֶלֶמ

 ביִרעַמ ייג ךיו טְניִּפעֶג "הָרָשָע הָנֹומְׁש ע ןופ שטייֵמ יד
 8 9 א (ש"ע רוזחמ'
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 ;ַעיִׁשֹוהְל בַר הָּתִא םיִתָמ הָיַחְמי יִנדָא םֶלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ְךֵמֹוס ,םיִּבַר םימחרב םיתמ היחמ דָסַחְּב םייח ְֵּלַכְמ
 םייקמו םיִרּוסֲא ריתמו םילוח אֵפֹורְו םילפונ

 המוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ךומְכ ימ .רֶפֶעִנֵׁשיִל ותָנּומֲא
 :העּושי חיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִממ ֶלֶמ .ךל

 : םיִמֲחַרּב םִייַתְל ויָרּוצְי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףומָכ יִמ

 ;םיִתָמַה הָיחְמ יי הּתַא ךּורְב :םיִתָמ תֹוָחַהָל הֶּתֵאְְמֲאנְ
 ָךּולְלַהְי םוי לֶכְּב םישודק שורה ףמשו שודק הֶּתַא

 ; הָלָס

 לע ּךְתַמיִאְו ףישעמ לָּכ לַע ּוניֵהֹלֲא יי ְךֶדְחַּפ ןֵּת ןֵכְבּו
 - וחפשיו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ ּךּואָרָיְו ,ָתאָרָּבֶׁש המ לכ

 תֹוׂשֲעַל ,תֶחֶא הָדְנֲא םֶלְכ ושָעִיַו ,םיִאּורְּבַה לָּכ ְךֶנְפָל
 ןטלשהש ּוניֵהֹלֲא יי ּונָעדֵיִש ֹומָּכ ,םֵלָׁש בֶבֵלְּב נוצר
 לָּב לַע ארונ ְּךְמָׁשְו ,ְךניִמיִּב הָרּובְנּו ְךדָיְּב זוע ךיִנָפְל

 ;ָתאָרְּבֶׁש המ

 הָוְקִתְו ךיִאָריִל הָלֵהְּת ,ּךֶמֲעְל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבּו
 םיִלֲחַיְמַל הָּפ ןֹוחְתַפּו.ְּךיִׁשְרֹורְל הָבֹוט
 תַחיִמְצּו ,ְךֶריִעְל ןָֹׂׂשְו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש , 7
 .ךֶהיִׁשְמ ישי ןְבִל רֵג תכירעז .ףדבע דודל ןרק

 ;ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב
 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירשיו ,ּוחָמְׁשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןָכְבּו

 הֶָעְׁשְרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץֶּפִקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגְו הָנֵרְּב -
 ;ץֶרֶאָה ןִמ ךֹודָז תֶלְׁשִמָמ ריִכֲעַת יֵּכ הָלְכִּת ְׁשֶעַכ ּהָלָּכ

 ךֿנלמתו א (ט"ע רווחפ)



 19 ץ רופכ םויל ףסומ
 רֵהְּב ,ְּךיֶׂשֲעַמ לָּכ לַע ,ּףְרַבְל ַי הָּתַא ךולמתו
 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו ,ְּךָרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןֹויִצ |
 יי ךולמי ףשדק יִרְבְרְּב בּותְּכַּכ ,ְךֶׁשְרָק
 .:הָיּולְלַה רֹודָו רודל ןֹויִצ ךיהלָא םלועל |
 בּותְּבַּכ .ְּךיֶרָעְלַּבִמ ּחולָא ןיִאְו ,ְּךֶמֶׁש אָרונְוהָּתַא שוק

 ׁשֹדְקִנ שודקה לֵאָהְו ,טָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי הבי
 :שודקה ךֶלֶמה ,ִַי הָּתַא ְךּורָּב : הָקָדְצִּ

 ונתממורו , ּונָּב ָתיִצְרָו ּונתֹוא ָּתְבַהָא םימעה לָּכִמ ּונֵּתְרַחְב התא

 נּכְלַמ נָּתְבַרְקְו ,יֶתֹוְִמְּב 'נְִּׁשַדקְו , תונושלה לָכִמ |

 : תארק ונילע ׁשֹודְקַהְו לֹודָנַה ףמשְו ,ףֶתְרובַעְל

 הָעּודְקל הוה תַָּׁשה יי םוי תֶא הָבָהַאְּב ּוניֵהֹלֲא יי ונל ןֵּתִּתַ
 הָחיִלְסְלְו הָליִחְמִל ,הזַה םיִרְפִּכַה וי תו המת

 אָרְקָמ כ ייי* ,ּוניֵתֹונוֲע לָּכ תֶא ֹוּב לֶחֶמִלְו ,הָרָּפַכְלּ
 ;םִיָרְּצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ,ׁשְדֹק

 ונתמרא לַעַמ ּונְקַחַרְתַנְו ּונָצְרַאַמ ּוניֵלָג ּוניֵאָטַח ינָּפִמּו
 תיֵבְּב ּוניִתֹובֹח תֹוׂשֲעַל םילוכי ּונְחַנָא ןיִאָו == |
 ָךְמֶׁש אְרָקִנָׁש ׁשֹורְקַהְו לֹודָנַה תִיַּבַּב ְךֶתֶריִחְּב

 וה

 ןויצ םחנמ ט"ע שוריפ
 יד ןעֶלעֶװ רימ "וכו  ּוניֵאְמֲח ינפמה דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶגעֹוֶו ןּופ ּוניִאָטֲח נמי

 ןייֵטְׁשְרעֶפ וצ ןעֶּבעֶג ו הָלָפִת עֶניִלייֵה ְּ ןְראוָועֶג ןעֶּביִרְמְרעֶפ ריִמ ןעֶנעֶז
 ןעֶזעוֶועֶג לְהאָמַא זיא םִע ,5שמ יִּפ לצ

 ,זיוה סיֹורְנֲא טאַהעֶג טאָה רֶע ,רֵחֹוסַא ירעֶד ןעֶנעֶז ריִמ גּוא דְנאַל רעֶזְנּוא ןופ
 טייַצ א נוא םיִמָיְל , דְלאָג נוא , רעֶּבְיִ וא .דֶרֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶראוְועֶג טְרעֶטייוֵנ
 ןעֶּביֹוהעֶגְנִא ןעֶטְפעֶׁשעֶג יר ןעֶּבאָה םּורַא סאוָו ןֶעּוט טיִנ ןעֶנעֶק ריִמ גּוא ןיא]

 תּולֹרְּב ויִא רֶע נא ,טְכעֶלְׁש ןייֵג יצ ןייד ןיִא ןּורְמ ּוצ גיִרְלּוש ןעֶנעֶז ריט
 ןעֶמאָנ ןייַד סאוָו זיוה ןעֶגיִלייֵה גּוא ןעֶסיֹורְג םעֶד ןיִא ,זיוה ןעֶטְלייוַוְרעֶרְסיֹוא
 ןעֶראוָועֶג טְקעֶרְטְׁשעֶג זיִא םאו) דְנאַה יִד ןעֶנעוֶו יג ,ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ףיוא זיִא

 ןוא 11 8 1 (ג'ע .רווחמ)
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 ןוצר יִהְי :ֶׁשֶדְקִמְּב הֶחְלַתְׁשִנְש דִיַה יֵנְּפִמ ויָלָע
 בּוׁשָּתָׁש ןֶמֲחַר למ וניִתֹובֲא יחלו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ
 ּוהנבתו םיִּבַרָה ְךיִמֲחַרְּב ּךֶׁשְדְקִמ לע ּוניֵלָע םֶחרתּו
 ךתּוכְלַמ דובָּכ הָלֵגּוָּכְלַמ ּוניִבָא :ודובָּכ לֶדֵנְּו הֶרָהְמ
 .בֵרָקְו יִח לָּכ יִניֵעְלּוניֵלָע אֵׂשְנִהְו עַפֹוהְו ,הֶרָהְמ ּוניֵלָע
 ,ץֶרֶא יֵהָּכְרִיִמ םִנַּכ ּוניֵתֹוצּופְנּו םיוגה ןיֵּבִמ ּונֵרוְפ
 ףשדקמ תיֵּב םִיַלָׁשּוריִלְו הָנֹרְּב ְּךְריִע ןֹויִצְל ּונֵאיִבֲהְו
 תֹונָּבְרִק תֶא ְךיֶנָפְל הֶׂשֲעַנ םָׁשְו .םֶלע תַחְמִׂשְּב

 תֶאְו :םתבלהב םיִפָסּומּו םֶרְדְסִּכ םיִדיִמְּת ּוניֵתֹובֹוח |
 ָתְבַתָּכֶׁש ומָּכ ,ּךֶנֹוצְר תַוְצִמְּכ הֶבָהֵאְּב ְּךיֶנָפְל ביִרְקַנְו הָׂשֲע נ הזה םירופכה םֹוי הזה תֶבַׁשַה םוי יַפְסּומ תֶאְו תנשל) ףסּומ

 ט"ע שוריפ ןויצ םחנמ
 ְךעֶליוִוַא ןעֶרעוֶו לאָז םֶע ויצר יהו ,ןעֶכאַמ בוי ןייז טאָה ;ןעֶראועֶג תּולֵדְב רעֶטייוו , . = נוא ,טְליִדְנאַהעֶג רעֶטייו טאָה נוא ,ויֹוה ףצ בּורֲח םהיא שרקמה תיִּב ןייֵד ןיִא ןייז טְפיֹוקְראַפ טאָה רֶע נּוא ,ןעֶראועֶג
 נוא טאָג רעֶזְנּוא אָג ריִד ראפ ןּופ ןעֶמעֶג ףאָנ לעוֶו ףיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 =ְרעֶד ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא ןופ טאָנ |
 םֶהָרְמ ְךיִז וא ןעֶרעֶקְרעֶדיוִו ךיד טְסְלאָז וד שתק , גיָנעֶק רעֶניִדְמעֶראַּב
 . תֹונָמֲחַר עֶלְהיִּפ ןייב טיִמ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןייד רעֶּביִא נוא זְנּוא רעֶּביִא ןייז
 ּניִכָא , דֹובַּכ ןייַז ןעֶכאַמ םיֹורְג "לא נוא ןָעיִוּבָפיוא ףינ םֶהיֵא טְסְלאָז נוא
 תָבּולְמ ןייד ןופ רֹובָּכ םעֶד י הי זייוַועֶּב גיִנעֶק רעֶזְנּוא רעֶמאַפ רעֶזְנּוא וכל
 ןופ ןעֶגיוא יִר ראפ זנּוא רעָּביִא ףיִד ּבייֵהְרעֶד נּוא ןייֵׁשְרֶע גּוא . זנּוא ףיוא
 ןעֶשיוִוְצ ןּופ עֶטייֵרְּפְׁשּוצ עֶרעֶזְנּוא ןעֶמאַז וצ םעֶנ נא בנו .עֶגיִדְנעֶּבעֶל עֶלַא
 ןופ ןעֶלְקְניוִו יד ןּופ ןייא לעֶמאַז גְנּוטייֵרָּפְׁשְרעֶפ רעֶזְנּוא נוא , רעֶקְלעֶפ יִד
 .גְנאַזעֶג טיִמ ןֹויִצ טאָמְׂש ןייב ןיִא זְנּוא גְנעֶרְּב נא ּוגֵאיִבְנ ' טלעונ רעֶד
 וא ו ,דייֵרְפ עֶגיִּבייֵא ֹטיִמ זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןייד ּואוו ִיַלָשּורְי ןיִא נוא
 ,בָיּוחְמ ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו תונָּבְרַק יד ריב ראַפ ןעֶבאַמ ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶטְראָד
 רֶעייֵז יונ ףסּומ ןּופ תֹונָבְרִמ נוא ,זיִא רֶדֵס רֶעייֵז יונ תֹונָּבְרַה עֶכיִלְגעֶט יד
 נאָמ םעֶד ןופ נוא תַּבַׂשְנ גאָט םעֶד ןופ ףסומ ןברק םעֶד לא תָאְו ,זיִא ןיִד
 מיט ריִד ראפ ןייז ביִרְקִמ נּוא ןעֶטייֵרְּב ּוצ ריִמ ןעֶלעוֶו , גְנּוּבעֶנְרעֶפ רעֶד
 וא טְסאָה ּוד יוִו יוזא 5 .ןעֶמאַּבעֶג טאָה ןעֶליוִו ןייד יונ יֹוזַא טָפאַשְּביִל
 . ןעֶביִרָׁשעֶג ליומ טְרְהֶעעֶג ןייב ןּופ הָׁשֹמ רעניד ןייב ךְרּוד הָרוּת ןייב יא

 : טייֵטְׁש קוס ןיִא יונ
 / 9 א (ש"ע רוותמ)
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 ; רּומְאַּכ ךֶדובכ יפמ ְךֶדֶבַע הָׁשֹמ יִדָי לע ּךֵתָרֹותְּב ּוניִלָע
 תֶלוס םיִנֹורְׂשֶע יֵנְׁשּו םיִמיִמְּת הָנָׁש יִנָּב םיִׂשָבְכ יִנָש תַּבַׁשַה םֹויְבּו תנשל

 תַלֹוע לַע ּתַּבַׁשְּב תַּבַׂש תלוע :וכְנ משב הָלּולְּב הָחְנִמ |
 ; רּומַאַּכ םויה ןֵּבְרִקְו תבש ןברק הז בנו ריִמָּתַה

 םֶתיִנָעְו םָכָל הָיְהִי ׁשֶדֹוק אָרְקִמ הֶזַה יִעיִבְׁשַה ׁשֶדֹוחַל רוׂשָעְבּ
 הלוע םָּתְבַרְקִהְו : :ּושעַת אל הָכאָלְמ לָּכ םֶכיֵתֹוׁשַפַנ תֶא

 יֵנְּב פישל ,רֶחֶא ליא .דַחֶא רַקַּב ב רַּפ ,ַחֹהיִנ ַחיִר הָוהיל
 : םָכָל יְהִי םיִמיִמְּת ,הָעְבָׁש הָנָׁש

 ֵנְׁשּו ,רֵּפַל םיִנֹורְׂשֶע הָׁשֹלְׁש ..רָּבְדִמִּכ םֶהיֵּכְסִנְו םָתָחְנִמּ
 יִנָשּו ,ֹוּכְסִנְּכ ןייו .ׂשֶבָּכִל ןורָׂשֵעְו ,לֵיֲאָל םיִנורְׂשֶע

 ינשו (םיִרּוּפִּכַה תאֵטַח דַבְלִמ רֶפַכְל ריִעָשְ א"נ) ,רֵּפַבְל םיִריִעְׂש

 | ; םָתָכְלַהְּכ םיִדיִמְת
 םלגכ יִעיֵבְׂש ישדקמ םע גְנוע יִאְרוקְו תָּבַׁש יִרְמוש ְּךֶתּוכְלַמְב ּוחְמְׂשִי תבשל

 תַדְמֶח ותשדקו וּב ָתיִצָר יִעיִבְׁשַבּו ֶּוטִמ וגנעתיו ּועְּבְׂשִי
 ; תיִׁשאֵרְב הֶׂשֲעַמְל רָכָז . ָתאָרָק ותוא םיִמָי

 תָנַׁשַה יי! ןבֹויִּב ּוניֵתֹונֹוֲעַל לֹוחְמ וניֵתֹובֲא יֵהְלאֵו ּוניֵהֹלֲא
 וניֵעׁשּפ רַבֲעַהְו הָחְמ ,הָזה םיִרּפַּכַה (םויָבּו הָּזַה

 הָחֹומ אוה יכנא יִכֹנָא ,רּומָאַּכ .ְךיֶניֵע דְנְנִמ ּוניֵתאֹטַחְו
 יִתיִחָמ ,רַמֲאָנְו ;רֹוּכְזֲא אל .ךיֶתאֹטַחְו יִנֲעַמְל ְךיִעָׁשִפ
 ;ְךיִתְלַאָנ יִּכ ולא הָבּוׁש .ףיתאמח ןֶנֶעָכְו ְךיעְׁשִּפ םָעְכ
 לכמ | םֶכְתָא רַהַטְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הָזה םויב יִּכ ,רַמֲאָנְו

 גניֵהלֶא יי ּונָליִחְנַהְ תבשל) .ָךְתָעושיּב ונחְמשו ,ךֶבּומִמ נֵעְּבׂש רות ונח תו ךיֶתְצְמְּ ונֵׁשְרַ וי

 ןויצ םחנמ
 רֶהיֵא ףיוא רֶלעֶג טְגְראָּבעֶג נוא ,ןּוהמ ןעֶגְראָּב ₪ ףיֹוא לעֶו נוא גָנּוריִצ ןיימ
 םאָר ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה נּוא ,גְנּוריִצ לאָמַא ךאָנ ןעֶביִרְּפ טְסעוֶו ּוד נוא ,רֶלעֶג
 רעֶרייֵא ,ןעֶלְרְנאַה ןעֶרְהאָפ לאָז רֶע ,דְלעֶג ךיֹוא טְצעֶי טְסעוֶו ּוד בווא נּוא , ןילדנאה
 בייונ סאָר ןעֶּבאָה ןעֶרְהאָפעֶג קעוֶוַא זיִא רֶע = ןייש ריִמ ןעֶּבאָה ,רֶלעֶג םאָד ןעֶריִלְראַפ

 ןעֶּכאָה נּוא טְנייוִועֶג רֶעייֵנ רעֶדְניִק יד םיִמ ?עָב יזא טאָה יז ,ןעֶפאָה ּוצ םאוָו טש
 טנאזעג 18 9 א (ט"ע רוזחמ)
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 - ףופכ םויל ףסומ 142
 רֶהַמְו ל ישְרקְמ לֵאָרְׂשִי וב ּוחּונָיְו .ףָשְרִה תָּבַׂש ןוצְרְבּ הָבֲחַאְּ

 ןֶלֲחְמּו לֵאָרְׂשִיְל ןֶחֶלֶס הֶּתַא יִּכ .תַמָאָּב ּךְרְבָעְל ּונָּבִל
 ְךֶלֶמ ּונָל ןיֵא ְּךיָדֲעְלַּבִמּו ,רֹודְו רוד לֶכִּב ןורשי יֵטְבִׁשְל
 חֵלֹוסְולַחֹומ ְךֶלֶמ ,ייהֶּתַא ךּורּב .הָּתֶא אָלֶא חלוסו לֵחֹומ
 וניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ֹומַע תֹונֹועְַנּוניֵתֹונוֲעַל
 נה ײײײיו ׁשְרְקִמ ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֶלֶמ .הָנָׁשְו הָנָׁש לָכְּב

 ;םיִרֵּפִּכַה םויָו לֵאָרְׂשִי ס

 תֶא בָשֶהְו ,םֶתָלַּפְתִבּו לֵאָרְׂשִי ְּךְמַעִּב ּוניֵהֹלֲא יי הָצְר
 םֶתָלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי ייֵשֲאו ,ְּךֶתיֵּב ריִבְדָל הֶדֹובֲעָה |
 תַדֹובֲע ,דיִמָּת ןוצְרְל יִהְתִו ,ןֹוצָרְּ לַּבִלְת הֶבֲהַאְּב

 :ְךֶמֲע לֵאָרְׂשִי
 יי הָּתַא ְךּורְּב ;םיִמֲחַרְּב ןֹויִצִל ּךְבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניזֲחִתְ

 :ןויצל ּותְניִכְׁש ריִזֲחַמַה
 רּוצ דָעְו םָלֹועְל ניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהלֶא יי אוה הֵּתַאָׁש ְךָל ּונְחַנֲא םידומ

 רָפְסְנּ ₪4 הָרֹונ .רֹודָו רֹודָל אּוה הָּתַא ונעשו ןֵגֵמ ּונַיַח |
 ְֶסָנ לַעְו ל תודּוקפה וניתומשנ לַעְו ְךֶדָיְּב םיִרּוסְמַה ּונֵיַח לַע ךֶתָלֵהְּת
 רֶקֹובְו בֶרָע .תֵע לֵכְּבֶׁש ךיֶתֹובֹומְו ףיִתואלפנ לַעְו ּונָמע םוי לָבָּבָש
 םִלֹועַמ ,ףיֶדָמֲח ּומַת אל יִּב םֶחַרְמַהְו ,ףימחב ּולָכ אל יִּב בֹוּמַה . םיִרהְְ

 ;ךֶל וניוק

 ו םֶלועְל דימּת ּונֵּכְלַמ ד ףךמש םמורתיו ' ,ףרּבחי םֶלְּכ לְַו

 :ךֶתיִרְב יֵנְּב לַּכ םיִבֹומ יה בותְבו

 לֵאָה ,תָמָאַּב ְּךְמִׁש תֶא ּולְלחיו ,הֶלֶס ךודוי םייחה לכו
 ףמש בוטה ,ַי הֶּתַא ְךּורּב :הֶלְס ּונתְרזִעו ונְתעושי

 ; תֹודֹוהְל הֵאָנ ְךֶלֹ
 ןויצ םחנמ

 ,טְסְפיֹוק יִד סאו ןיִּעֶג גְנּוטְכַא טּוג ּוטְסְלאָז זיִא סאָד זַא קְנעֶרעֶג , םֶהיֵא ּוצ טְגאָזעֶג
 יענ טאָה נּוא ןעֶרְהאַפעֶג זיִא רֶע רַציִקְּב טְסעוֶו יד בווא ,דָלַעְָג טְצעֶל רעְזְנּוא
 טְניִדְראַפ טאָה ןעָמ נּוא ,הֶרֹוחְס טְגְנעֶרְּב טְּפעֶׁשעֶג טְכעֶלְׁשַא ןעֶכאַמ טְצעָי הֶּליֵלֲח
 עֶרֶהאנעֶג לְהאָמַא ְךאָנ זיִא נוא ,רְלעֶג םּורעֶד ,ןע עֶריֹולְרעֶּפ עֶלַא הָליִלְח ריִמ ןיִנעֶז

 14 9 א (8"ע רוותמ)
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 וניִלע ,םיִמֲחַרְו דָסֶחְו ןח ,הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש

 דֶחָאְּכ ּונָלְּכ ּוניֵבָא ֹונֵכְרָּב .ְּךֶמַע לֵאָרְׂשִי לָּכ לעו
 ,ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ָּתַתָנ ְךיֶנָּפ רֹואְב יִּכ ,ְךיֶנָּפ רֹואְּב
 םיִיַחְו םיִמָחְרְו הָכָרְבּו הָקָדְצּו ,דָסֶח תַבֲהַאְו םייח תַרֹוּת
 לבב ,לֵאָרְׂשִי ַּךְמִע תֶא ְךֶרֶבָל ְךיֶיֵעְּב בוטו .םולשְו

 ;ְךֶמֹולְׁשִּב הֶעָׁש לֶכְבּו תֵע |
 | לכ ּוְסנָא נפל בֶתַּכַנְו רַכְזִנ הָבֹומ הָמנְרַפּו םֹולָׂשְו הָכְרַּב םיִיַח רָפַמְּב

 | : ; םולָשָל םיבוט םייחל לֵאָרְׂשִי תיֵּב ְךֶמַע

 :םולשה הֶשוע .ִַי התא ְךּורּב
 ו יִלָאְ יִרּוצ יי ,ְךיֶנָפְל יִּבל יי ,יִּפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל יְהִי |

 ונְלמת ךינפל אבָּת (אָנֶא ייפ .ּוניֵתֹובֲא יָהֹלאַוּוניֵהֹלֲא
 שקו םיִנָפ יזע ּונָא ןיִאָׁש ,ּונֵָנִחְּתִמִלַעְתִּתלַאְו == |
 ידע 'וניִתֹובֲא יהְלִאָו ּוניִהְלַא יי ְךיֶנָפְל רמול ,ףֶרֹוע

 ּונאָמְח וניתובאו ונְחַנֲא לֶבָא ,ּונאָטֶה אלו ונְַנֲא |

 ּונְררָס ּונְצַאָנ נדר ',ונצל "נב ,עַר רנצעי :רקש נלִַמ
 ,ּוניֵעַּת , ּונְבַעִּת ,ּונְתַחָׁש ּונֵעַׁשָר : ףְרֹוע גניִׁשְק ,רנררצ ונֲַׁשַפ ,ּוניוֵע

 ;ונעֵּתְעִּת

 אַּבַה לַּכ לַע קיִדַצ הָּתִאְו ,ֹונָל הְוָש אלו םיִבֹומַה ףיטפָשממּו ְךיֶתֹוּצַמִמ ונרס
 : ּוֲעָׁשְרַה נְחַנֲאַו , ְתיִׂשֲע תֶמֶא יִּכ ,וניִלֲע

 לַּכ אלה ,םיִקָחְׂש ןֵכֹוׁש ְךיֶגָפְל רַפַמְ הַמּ ,םֹורָמ .בֵשֹי ףיֶנָפְל רמאנ ה
 :עדוי הָּתַא תֹולְגָנַהְו תֹורֵּתְסִנֲה

 התא :יִח לָּכ יֵרְתַס תֹומּולֲעַהְו ,םֶלֹוע יִזְר עדוי התא
 רֶבָד ןיֵא : בָלְו תֹיָלְּכ ןחובו ,ןָמָב ירדח לָּכ שפוח

--% 

 ןויצ םחנמ |
 טְּבעֶל ןעֶמ בּוא ,ןעֶצְנאַג ןיִא אָר זיא ןעֶּבעֶג | :ךאפ רעֶּטייוַו גוא הָרֹוחְס טְגְנעֶרְּבעֶג גּוא
 טְגאָזעֶג ּבייַו סאָד טאָה ,טְסְניִדְראַפ ןופ ּבּוטִׁש ןיִא ןעֶמעֶזיִג רֶע זיִא לְהאָמַא ,טְניִד
 ,ְךיִלְהעֶרְפ יֹוזַא ּוד טְסיִּב סאוָו םֶהיֵא ּוצ סאָד ןְהעֶזעֶג טאָה רֶע ליוו ,ךיִלְהעַרְּפ
 טיָנ ךיא לאָז סאו טְרעֶפְטְנֶעיִג רֶע טאָה ייעָג םֶהיֵא טאָה ּבייוַו ןייז סאוָו רֶלעֶג

 ןיפ 18 9 א (מ"/ רווחמ)
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 ןוצר יִהְי ןֵכְבּו :ְךיֶניֵע דָנָנִמ רֶמֶסְנ

 לֵּכ לַע ונָל חֶלֶסְּתֶׁש . וניתובא יחלאו וניָהְלֶא יי  ְךינָפְלִמ
 לַע ונֶל רֵּתַכְתּו , וניֵתֹונֹוֲע לָּכ לע ּונָל לֶחֶמִתְו , ,ּוניתאטח

 :ּוניִעָשּפ לָּכ

 תַרֵֵעְוִּבּדיִנְפֶל ּונאָמְחֶׁש אָמַח לַע | םַנֹואְּב ךיִנָפְל ּונאָטָחֶׁש אָטַח לַע
 ו תונו }1 ןֹוצָרְבּ

 ךיֶנָפְל ּונאָמִהָׁש אָמָח לֵעְו נפ ונאטחש אָמָח לע| |
 1 הָפ יּודְוַּב בלה ץּומָאְּב
 לּוָלְוַּב ְךיֶנָפְל ּונאַטְחַש אָטַח לַע לב נפל ּונאַמֲחֶׁש אָמָח לע

 1 םיִרֹומּו םירוה 1 תַעָד
 ְךינָפל ונאָטָחָש אָטָח יִעְו

 םִיָתָפְׂש יּוטְבְּב
 לג ְךיֶנָפְלּונאָטָהֶׁש אָּטַח לע

 : תֹויְרֲע
 ונאָטָחְש אֵּמַח לַעְו

 רֶתָסַבּו יּולָגְּב
 עב יִנָפְל ּונאָטֶהֶׁש אטִח לַע

 -הָמְרִמְבּ
 וי ונאָטְחְש אָמֵח לַעְו

 הַּפ רֹוּבִדַּב
 תאהבי ְךֶנָפְלּונאָמְחֶׁש אטח לע

 : ַעָר
 נל ונאַטָחֶׁש אטָח לַעְו

 בֶּלַה רּוהְרַהְּ

 | ךִנָפַק ונאטחש אטח לו
 הָנָגְׁשִבּו ןֹודְזִּב +:

 קח ְךיֶנֵפְל נאַמָהְׁש אֵמָח לַע
 דִי

 דו ונאָטֶחֶׁש אֶּטַח לע
 םֵּׁשַה לֹולָחְּב
 ךינפל ּנאָמָחֶׁש אֵמֵח לע

 1  םִיָתָפְׂש תֵאְמִמִּב
 נפ ונאָטחֶׁש אֵמָח לעו

 הָּפ תֹוׁשְפַטְּב
 רצ ְךֶנָפְל ּונאָטֶהֶׁש אָמָח לַע

 עֶרֶה
 נפ ונאטחש אטח לעו

 3 םיִעְדֹו אֹלְבּ םיִעְדֹויִּ

 ;ּונָל רֵּפַּכ ,ּונָל לֵחְמ ,ּונָל חל ,תֹוחיִלְס ַּתֹולֲא םֶלְּכ לֵעְו
55 554 

 ןויצ םחנמ
 טאָה ןעֶמ םאָד העָו ףיא זַא ְךיִלְהעֶרְפ ןייז
 ןעֶטְניִדְראַפ ןופ טְּבעֶלעֶג רֶהאָי עֶצְנאַג םאָר
 ,ןעֶנייוֵו ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגנָא יז טאָה ,דְלעֶנ
 עֶרֶעייֵט ,גְנּוריִצ רֶעייֵס ןייס זיִא יונ גוא

 9 א (ט"ע רווחמ) =

 רעֶגְויִּפ עֶרֶעייֵמ ,לירעַּפ עֶרֶעייֵט ,,גְניִריֹוא
 ,רֶנעֶה עֶרְמעֶרְפ ןיא ץֶלַא זיא סאָד ,ףיל
 ןעֶסָע םאָד ןייז ּבֲעיֵל ריִמ ןעק ֹוזַא יוִו
 וא ייַּב זיִא עֶניִּבְלעֶז סאָד .ןעֶקְניִרְמ ןיא

 ןעדוו 16
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 ב ףיִנָּפְלּונאָטְחַש אָטָח לַע } ׁשֵחַכְּב ְךיֶנָפְל ּונאַמָחָׁש אָּטַח לע

 תיִּבְרַמְבּו : 'בָזָכְבּו
 = ונאָמְחְש אטָח לַעְו ! יִנָפְל ּונאָטָחֶׁש אֵּמַה לַעְו

 ןֹורָג תַיַמִנְּב | + = דַחש תַּפַכְּב
 חישב ףינפל ּונאָטָחֶׁש אָּמַח לַע יִנָפל ּנאָטהֶׁש אֵּמַח לע

 ּוניִתֹותַפְׂש ןוצְלְּב
 2 ונאטָחְש אֵמָה לַעְו נפ ּונאָמחֶׁש אֵמֵח לעו
 ןיַע רּוקָׂשְּב |: עֶרָה ןֹוׁשָלְּב

 יע ְךיֶנָפְל ּונאָטֲחֶׁש אֵמַח לַע אָּׂשַמְּב ְךיֶנָפְל נאַמַחֶׁש אטַח לַע
 תומר 1: ןֵתַמְבּו
 2 ונאָטָחָש אטַח לע 7 נאָטְהֶׁש אָטָח לַעְו

 20 חַצֶמ תּווַעְּב הֶּתְׁשִמְבּו לָכֲאַמְּב
 ;ּונְל רֵּפַּכ ,ּונָל לחמ ,ּונָל חל תֹוחיִלְס ַּהֹולֲא םֶלֵּכ לֵעְו
 תַציִרְּב ְךיָנָפל ּונאָטְחֶׁש אָמֵח לע ! ךֶנָפְל ונאָמָהֶׁש אָמַח לַע

 : / עַרָחְל םִיַלְנַר 1 .לוע תַקיִרְּפִּב
 ְךֶנָפְל ּונאָטְחָש אָטַח לע ְךינָפָל ּונאָטַחָש אָטֵח לֵעְו

 : תּוליִכְרַּב תולילפב
 ְךיֶנֵפְל ּונאָטְחְש אמה לע 1 תריְדְצִּב ּףיִנָפְל ּונאָטֶחָׁש אט לַע

 : אָוָש תַעּובְׁשַּ : עֶר
 ךיֶנָפְל ונאַמָחָש אטַח לַעְו } ךיֶנָפל ּונאָמָחַָׁש אָטֵח לֵעְו

 : םָנְה תֶאְנָשְּב | : יע תּורָצְּב
 ףינפל ּונאֵטָחֶׁש אָמַח לע | תּולֵקְּבְךיֶנָפְלּונאַטַחָׁש אטח לַע

 : דִי תַמּושַתְּב : שאר
 ְךיֶנָפְל ונאָמָהָׁש אָטַח לַעְו ; ְךיֶנָפְל ּונאָטָחֶׁש אטח ל

 : בבל ןוהמתב | .סרוע תּויִׂשִקְּב
 הרר. ישרא"ל י"א "רש"ש יאיר ריר רשי ירא

 ןויצ םחנמ |
 ןיִגעֶז ריּפִּכ םֹוי פֹודְנ ןַהֹּכ ןופ הָדֹובֲע יד רעֶנְנּוא ןיא ןיִזעוֶועֶג ןיִנעֶז רימ ןעוֶו ,ןעֶדּוי
 םֹוי הָנְׁשַה שאר טְרעֶכיִזראַפ ןיִזעוֶועֶג ןעֶדּוי  ןעֶּבאָה ריִמ ,ךייב ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ןעֶגעֶז ,דְנאַל
 רעָּבָא , ןייז ןיִדַּב הָכֹוז ןעֶלעוֶו ייז זַא רּופָּכ ,,רעֶנעֶטְרעֶגְנייוַו ,רעֶדְלעֶפ עֶרעֶזְנּוא טאַהעֶג
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ןעָדּוי איוו םעֶד ףאְנ נּוא עֶנעֶרְלאָג לְֶהיִפ טיִמ , ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ַא
 יעְנ ןעֶּבאָה ייֵז ,ןעֶטְפעֶׁשעֶג עֶטְכעֶלְׁש נּוא ,ׁשֶרֶקֶמַה תיִּב ןיִא םיִלָב עֶנְרעֶּבְליִז
 עֶלַא טיִמ ׁשֶדְקַמִה תיֵּב רעֶד נּוא ,טְניִרְניִז ןיִזעוֶועֶג זיא ןייֵׁש יונ ןעֶד ,ֹורְג ןמפ א

 ערעייט 1 00 "דרי (ט"ע רוזחמ)
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 :ונל רָפּכ ּונָל לֵחָמ .ּונָל חַלְס .תֹוחיִלְס ַּהֹולֲא םֶלָּב לעת

 + 7 תּורְרַמ תַּכַמ םֶהיִלֲע יב ּונֲאָׁש םיִאָטֲה לַעְו
 םיִבָיַח ּונֲאָׁש םיִאָטַח  לעו = הָלֹוע םֶחיִלַע =
 :םיִעַּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע יָה ּונֲאָׁש םיִאָטֲח ! לת

 םֶהיֵלֲע םיבייחנאש םיאמח לעו | | תאַּמַה םֶחיִלִע
 4 0 "םימש יִדיִּב הָתיִמ םיִבָיַח נֲאָׁש םיִאָּמֲה לַעַו

 םיִבייַח | נאש .םיִאָמֲח לע ; רֶרֹויו הלוע ןֵּבְרַק םֶהיֵלֲע וי
 1 'יֵריִרֲעו תֶרַּכ םֶהיֵלֲע ;} םיבייח נאש םיאטח לע

 םֶהיֵלֲע םיִבָיַח ונָאָש םיִאָמֲח לַעְו | ;יּולָתְו יִאְדְו םָשֶא םֶהיֵלֲע =
 : ןיִד תיֵּב תֹותיִמ עַּברַא םיִבָיַח ּונָאָׁש םיִאָמֲח לַעְ

 תֹוצִמ לַעְו הָשָע תֹוָצַמ לַע .קֶנָחְו גָרָה הּפיֵרְׂש הָליִקְס
 ןיִאָׁש ןיֵבּו הֵׂשֲע םוק ּהָּב שיש ןיֵּב הָׂשֲעַה אל =

 ,ּונָל םיּולג םניִאַש תֶאְו ונָל םיולגה תֶא .הֵׂשֲע םוק הָּב
 .םֶהיֵלֲע ךל ּוניִדֹוהְוְדיִנְפִל םּונְרַמֲא רֶבָּכ ּונָל םיּולְגַהתֶא
 רֶבָדַּכ םיִעּודיִו םִיולְג םֵה ְּךיֶנָפִלּונָל םִיּולְנ םֶניֵאָׁש תֶאְ
 דַע ּוניִנָבְּו ונל תֹולְגִנַהְו ּוניֵהֹלֶא ייל תֹורָּתְסִנַה רַמָאְנש
 הָּתַא יִּכ :תאזה הרותה יִרְבְד לָּכ תֶא תושעל םֶלוע
 ,רֹודָו רוד לָכְּב ןורשי יֵמְבִׁשְל ןֶלֶחֶמּו ,לֵאָרְׂשִיל ןֶחֶלֶמ

 :הָּתֶא אָלֶא ַחֵלֹוסְו לַחֹומ ךֶלֶמ ּונָלןיִא ְךיֶדְָלַּבִמּו
 רַפָע : יִּתְרַצֹונ אל ּולָאְּכ יִתרַצונָש שְכַעְ יאדכ יִניֵא יתרצונ אלָש דַע יַהֹלֲא

 הָשּוב אָלַמ יִלְכִּכ ףינפל ָנֲא ירה ,יִתָתיֵמְּב .רַמוחְו לק ,ייַחָּב יָנֲא
 אאא "לא" א, אא

 ןויצ םחנמ
 סאָד "וכ ּוניִאָמָח יִנָּפִמּו, ףסומ ןיא חַסּונ ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶג ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶרֶעייֵמ
 טְזּומעֶג ריִמ ןעַּבאָה דְניִז עֶרעֶזְנּוא רעָּביִא ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ נּוא ,ןֹוּכְׁשִמ א ראפ
 שֶרְקְּמַה תיִּב סאָד ןֹוּכְׁשִמ א ןעֶּבעֶג קעוֶוַא זנּוא ייַּב טְמּוק םֶע זַא ּוליִּפֶא ,ןיירַא תּולָנ
 הֶבּוׁשְּת ריִמ ןעֶלאָז םּורעֶד ,סעָּלַא טיִמ לעֶקיִּבַא ףיז ןעֶליוִו ריִמ נּוא ,בֹוט םֹוי
 ריִמ ןעֶלעוֶו .,,דְניִז עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא ןּוהְמ .תֶסֶנְּב ישנא יִד ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,ןֶעייֵרְפ
 ןויצל  ּוניֵאָבֲהַַא הָׁשְקַּב רעֶד ּוצ ןייַז הָכֹוז יִד ןעֶזעוֶועֶג ןְקַתְמ ןעֶּבאָה סאוָו ,הָלֹודְנַה

 םעוֶו קָרָצ לֶאוג רעֶד סאָד ייהְנִרְּב ףֶריִע ןעֶנעֶז יו ,זְנּוא ןעֶנאַמְרעֶד וא , תֹולָפְּת
 ֹיִא ןייק ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו ריִמ נּוא ןעֶמּוה ,ןעֶכאַז עֶרֶעייֵט עֶרֶעייֵא ,תֹונָּכְׁשִמ עֶרֶעייֵא
 :ןֵמָא ּוניֵמָיְּב הֶרֵהְמִּב ,םִיַלָׁשּרִו םעֶב טְלעֶטְׁשעֶג זנוא ייֵז ןעֶּבאָה םורעב
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 ;םיִעְר םיִלָחו םיִרּוסי יי ידו ,לַע אל ובא םיִּבַרה ךיִמ הר לוחמ הנעל יִתאָמַהָש

 יִשִפַנְו םֹורָת יִשְפנ יללקמלו הָמְרִמ רֵּבַרֵמ יִתַפָשּו עֶרַמ יִנֹוׁשְל רוצנ .יַהְלֶא
 ,יָׁשָפַנ ףוררפ ךיִתוצמְבּו .ףֶתְרותְּב יל חַתּפ הָיְהִּת ל רַפַעּב ה

 0 לקלקו םֶתְצַע מל הָרָהִמ ד יע םיִבָׁשֹוחַה לֵכְו

 ושיא

 ני םולָש הָשַעַי אוה ויָמֹורְמַּב םולש הֶשוע ;יִלֵאֹוגְו יֵרּוצ : י ךיֶנְָל יבל
 : ןַמַא ּורְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו

 ונקלַח ןֵתָו ּוניֵמְיְב הדָרֵהְמִּב ׁשֶדְקִמַה תיֵּב הָנָבִיֶש ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ ןוצר יִהְי
 תַחְנִמ ייל הֶבְרֶעְו : תֹויָנֹומְרִק םיִנָׂשְכּו םֶלֹוע יֵמיִּכ חֶאְרִיְּב ְךֶדְבֲעַנ םש) :ךָתָרֹותְּ

 : תֹויָנֹומְדִק םיִנָׁשְכּו םֶלֹוע יִמיִּכ ִילָׁשּוריִו הָדּוהְי

 ןונ 9 יִרְמָא .ןוצרל יהי לע ניי תָעיׁשח יי ןוצלחי ןָעמל

 ,לוקב רובצ חילשל הלפת
 .גּוניֵתְלאָל לדג ּובָה אָרְקֶא יי םָש יִּב

 : תלה ריי יִתו חָּתְפִּת יֵתָפְׂש ינדא
 ןוראה ןיחתופ

 ,םֶהָרְבַא יִהֹלֲא ,ּוניֵתֹובֲא יָהֹלאַוּוניִהֹלֶא ,יי הֶּתַא ְךּורָּב
 רובגה ודנה לאה ,בקעי יהלאו , קָהָצִי יהלא

 ,לפה הָנֹוקְו , םיבומ םיִדָסח למֹוג ,ןֹויְלֶע לא ,אָרֹונַהְ

 ןַעַמְל ם םֶהיָנְב יָנְבִל ,לֵאֹוו .איבמו ,תובא ירסח רֵכֹוזְ

 ;הָבֲהַאְּב ומש

 יִּפ הָחּתִפָא ,םיִניִבְמ תער דָמְלִמּו , םיִנֹובְנּו םיִמָכֲח דֹוסָמ
 לחומ ְךֶלֶמ ינּפ ןנחְלו תולחל ,םיִנּונֲחַתְבּו הָּלִפְתִּב
 : : םיִנֹוֲעַל חָלֹוסְו

 שרוש .הָמְיְקְל ןֹותָּבַׁש תבש ,הָמּויֲא קֶמֵע ןשוש
 טי =

 םיקמע .תנשוש ט"ע שוריפ
 ּוצ  טְניִכיִלְגיִג 7 ןעֶדּי יד .קָמַל ןשוש ןעֶכעֶלְנעֶג ןעֶנעֶז םוָו ןעֶדּוי יִד סי ןשוש

 גּוא ,לְהאָמ ןיִא טְקקאַנ סאָו וירא ןיִא טסקאונ יִז סאוָו זיורַא ּוצ
 נוא ןייז םייקמ ןעֶלאָז ייז ױזַא יו תש מאָנ הופ טְכְראַפעֶג ןעֶנעֶזייז , לַהאַּמ
 ןעֶלְצְראוָו טיִמ ׁשֶרׁׂש ,"ְןותָּבַׂש תַּבַׁש , ןעֶפּורעֶגְנָ טְרעוֶו רֶע רּוּפַּכ םוי ֶמְלאַה

 =  צוא 8 10 א (ט"ע רווחמ)
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 וממ תַעְּב :הָמיצְל דחי םיוִש .ּהָמּויִס פע
 .ָהיֶתֹודְתִי הֶעקְּת םָּב .ָהיֶתֹודְמֹומ ןיִחְּב הָחְמִּב ,םיתודוסי
 תמות .םירוצ לַעֹופְּב הָכְמִּת :ָהיֶתֹודְי ןיִעְׁשַהָל לָפָכּב
 ליִפָאַהְל לֵבֵּת ,םיִרּוצֲעַל תַת הָפּורְּת .םיִרְצֹויַה הָמֵה
 :עֵּבּורְמַה רָפָס גאש .עַּבְרַא תֹועְבנ יֵליִתְׁש :םיִרָצְל
 הָטיִּב :עֵּבְתִל םֶקְדִצ הָעָׁש .עַּבְרַא תֹועיִנְּפ עוש

 חידת ּוקְדִצְּב .םיִמּותָח ֹומּוחְל רַסּומְּב .םיִמָּת ֵלַהְתַמְּב :
 .רָפ יֵמּולְׁשִּת רּומְּת :םיִמּותְו םיִרּוא םֶפָאְּב .םיִמְתְּכ
 0. ו-0

 םיקמע תנשוש

 רעֶד ,רעֶגְרעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טסקאוו סאוָו ויֹורַא זצ

 טאָה סאוָו ְךֶלֶמ א , לשמ א ףיֹורעֶד טְגאָו שרדמ

 טאָה רֶע ןעֶטְראַג-םיֹוּב ןעֶטּוג ַא רֶעייֵז טאַהעֶג

 ןייא רעֶמיֹוּבְנעֶגייפ טיִמ הָרּוׁש ןייֵא טצְנאַלְפעֶג
 יְגייוו :טימ הָרּוׁש ןייֵא ,ןעֶמיֹורְגְליִמ טיִמ הרגש

 ,רעָמייּבליִּפַע עֶרעייֵט טיִמ הָרּוׁש ןייֵא , ןעֶּביֹורְט
 ןעֶּבעֶגעֶג רעֶּביִא סעֶלַא סאָד ְךֶלֶמ רעֶד טאָה

 ןעֶטיִהְּפָא םאָד לאָז רֶע רעֶטְבעוֶו; ןעֶטְראָג א ּוצ

 קעונא טְויִא ֶלֶמ רעֶד נוא , ןעֶמייֵּבְרַאייַּב גגא.

 ְךֶלֶמ רעָד ויִא םּורא טייַצַא נּוא ,טְוייֵרעֶג
 םעֶד ןעקּוק ןעֶגְנאַגעֶג ויִא בוא ,ןעֶמּוקעֶג
 רֶע טאָה ,ןעֶטְראָג-םיֹוּב ,ןעֶמּוג םעֶד ןּופ גְנּונעֶדְרַא

 ,רעֶגְרעֶד טיִמ לֶהיֵּפ יא רָע םאָה ןעֶפאָרְטעֶג

 ט"ע שוריפ

 טיִמ רעֶמעֶפ יִד זיִא סאָד ןעֶנייוַוְצ נוא
 .אַּב טְנעֶבייֵצעֶג ןעֶנעֶז רעְדְניִק יד
 .ןעֶטְסאַּפ גצ ףייִלְנ עֶלַא עַל

 ידנּורנ עֶרֶעייֵז םאָד םייצ רעֶד ןיִא תי
 זיִא םאָד טְׁשְטיִלְגעְֶמּוא טאָה ןֶמְסעֶפ
 בּורָח טָנייַה זיא שדקמה תיּב םאָד
 א לֵאְָׂשִי יד ְךיִז ןעֶרעֶכעֶזְראַפ המ
 ןעֶּבאָה .תובָא יִד סאוָו תולָפִּמ יד

 ןייז לֶלֹּפָתַמ לאָז ןעֶמ ןעוֶועֶג ןקתמ

 ןעקעַמש תובָא יד ןָא לג ,םאָנ ראפ
 יד ןּופ תּוכְז ןיִא לֵפָכְּב ,ייֵז ןא ְךיִז ןעֶרעֶכיִזְראַפ ןוא ליִנעֶג רֶעייֵז ןייא יז

 ןעֶנְהעֶלְרעֶטְנּוא ןעֶכאַמ ּוצ הָלָּפְכַמַה תַרָעְמ רעֶד ןיִא ןעֶגיִל ייֵז סאוָו תובָא
 ,תֹובָא יִד ןּופ םיִׂשֲעַט יִד ףיוא הי ןעֶזאָלְראַפ לֵאָרְׂשִי יד הֶכְמּת .לייֵהְּט רֶעייֵז
 יד זיִא ןעֶגעוֶוְמְרֶעייֵז ןופ סאוָו םיקירצ יִד ןּופ טייֵקְמּורְּפ יִד ףיוא נא מוה
 סאו ןעֶדּוי יִד וצ ןעֶּבעֶג וצ גְנּולייֵה א הָפּוְּ .ןעֶראוָועֶג ןעֶפאׁשאַּב טְלעוֶו
 עב יִד יש ,הָלָפָת גוא תיִנֲעַּת טיִמ לֵהּוׁש ₪ ו ןעֶנעֶז ייֵז

 רֶעייֵז םָהִצ ,ּוצ רע טאָ גד ףיר רעק י הָעָש לְִֵַמ טְנייַה ןעֶגעֶז "יז סאוָו
 רֶע םאוָו םָהָרְבִא ןופ תּוכְ םעֶד ןיִא קוק הציג , ןעֶר עֶרעֶפ ּוצ טייֵקְניִמְכעֶרעֶג
 שייִלפ ןייז "ןּופ ןערייל םעֶד ןיִא רוט , טְרְהיִפעָג ץְנאַג ריִד ראפ ףיז טאָה
 ךֶרּוד יקרי: ,ןעוֶועֶג טעיֶמְתַח'עֶג זיִא םהיא ןיִא סאו הָליֵמ תיִרָּב םעֶד ךרּוד
 = לייונ 595? . רֶניִז יד ןופ ןעֶקעֶלְפ יד ןעֶקְנעוִוְשִּפָא ּוטְסְלאָז טייֵקְניִמְכעֶרעֶג ןייז
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 םֶבּואְלַּת ,רֶפֹוׁש ׁשֶדֹוחַב יִעְקוּת .רָפּוסְמִה גְנָה ןיִבָּת
 .ּךֶמֵע יִדיִרְׂש ןֹוחָתְו .ּךֶמֲעַז תַמֲח ףכשו :רֵּפּוכִי רֹּוּפִכַּב
 ְךְמִע רֹואָנ .ְךֶמֵע רֹוקְמִמ הְָחִנְ .ּךָמֲעֹונ יִהְי ּוניִלָעְו
 ,הָחיִלְּצַה ּוניִתְפְׂש ביִנ ןח ; הָחְלֶסְל רַהַמ ןֹוכְנ .הָחיִלְסַה

 :הָחָלסּו הֶעְמִׁש קא
 םישדח ןזח :םינשוש לַעְּב ףוחצנ . םיִנָשְי תֹובְבֹודְמ ּוניִתַפְׂש

 ;םיִנָעְׁשִנ בָא תַגְגְמִּב . ,םיִנָׁשִי םַנְו

 ט"ע שוריפ
 , םיִמּוּתְו םיִרּוא יד זְנּוא ןעֶלְהעֶפ טְנייַה
 ןופ גְּולְהאָצאַּב סאָד טאַטְׁשְנַא רות
 טאָה לֹורָג ןֲהֹּכ רעֶד סאו תונַּבְרַק יד
 ןעֶבּורְּפ ּומְסְלאָז ויִִּפ , ןעוֶועֶג בירקמ
 עֶטְלייֵצעֶג יד ןעֶמעֶגנָ טְסְלאָז גוא
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יד יצקנ , הָּלִפְּת ןופ דייֵר
 : רפוש יִרָשִּת שרוח ןיִא ןעֶזאָלְּב ייֵז
 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאו רֶניִז יָד םָּנּואְלַּ
 ,ןָרעוֶו ןעֶּבעֶגְראַפ רּוִּּכ םוי םוא ןעֶלאָז
 ןעֶגיִרְנעֶגעֶרְּב ןייב לעֶּמְׁש גּוא ּכׁשְו
 םֶחַרְמ ְךיִד טְסְלאָז גּוא ֹוְתְו , ןעֶראָצ
 ןּופ גנוּביַלְְרעֶּביִא םעֶד רעֶּביִא ןייז
 לאָז טייקסיז ןייד נוא יי , קְלאַּפ ןייד
 ןעלאז ריִמ נוא הא , ןייז זָנּוא ףיוא
 םעֶד ןופ לאווק םעֶד ןופ ןעֶּבעֶל
 ,זיִא ריִד ייַּב סאו רעֶסאוו ןעֶגיִרעֶּגעֶל
 יד זיא ריִד ייּב רעֶמְכייֵלְרעֶֶ ןד צאק

 םיקמע תנשוש
 יעָג טאָה גוא , ןעֶראַטעֶג סעּכ ןיִא רֶע ןיִא
 עֶלַא ןעֶקאַהְסיֹוא לאָו ןעֶמ ,קעֶה ןעֶגְגעֶרְּב ןעֶסייֵה
 רעֶד ,ןעֶטְראָג ןופ לַּתַא ןעֶבאַמ ּוצ ,רעֶמיֹוּב

 ןעֶטְראָג ןיִא ויֹוד עֶגייֵׁש א ןְהעֶזְרעֶד רֶע טאָה לייונ
 טְקעֶמְׁשיִג םאה נוא ןיפר יִד ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה
 "עג רֶעייֵו קאַמְׁשעֶג רעֶד םֶהיֵא יא , רֶהיֵא ןצ
 , סעּכ ןיינ טְלעֶטְׁשיִג ךיו טאָה םִע גוא , ןיִלעֶפ
 טעוֶו ויור עֶנייֵׁש יד ּבָעיֵל וצ טְנאָויִג טאָה גוא
 רעֶד , ןעֶטְראָג רעֶצְנאַג רעֶד ןְהעֶטְׁש ןעֶּביילְּב
 עֶפאַׁשייֵּב טְלעוֶו יִד טאָה ת"ישה ,ויא לשמנ
 גיִצְנאְוְוָצ נגא םקעָו ףאָנ ,ןעֶדּוי יד ּבֲעיֵל גצ ראָנ
 ת"ישה טאָה ,גְנופאשייּב טְלעוֶו ןופ תורוד
 .יַּב טאָה רֶע םאוָו טֶלעוֶו ןייַו ףיֹוא טְקּוקעֶג
 סאָד ,רעֶנְרעֶד ולב ןְהעֶויִג רַע טאָה , ןעֶפאַׁש
 סאָד ןיִועוֶניִג זיִא סַע , ןיִׁשְטְנעֶמ עַטְבעֶלְׁש ןיִא
 סאָד גוא ,לּוּבַמֲה רֹוד סאָד גוא ,ׁשֹונֲא רוד
 , טְניִדְגיִנעֶג לֶהיֵּפ עָלַא ןעֶּבאָה סאוָו ,הֶגָלְּפַה רוד
 עַצְנאַג יד ןעֶכאַמ בּורָח טְלאוָועֶג ת"ישה טאָה
 עֶרֶעייֵט יד ןְהעֶו רעֶד ת"ישה םאָה ,טְלעֶו
 יעְג ןעֶנעֶו סאוָו ,ןעֶדּוי יד , יור עֶגִיִרעֶקעֶטְׁש
 ,הָרֹוּת יִד ןייז גצ לֵּבַקְמ םייֵרְּבעֶג ןְהָא ןעֶועוֶנ
 ןיור עֶרֶעייֵמ יד ּבָעֹיֵק ּוצ טְגאָועֶג ת"ישה טאָה
 ןעֶּבייֵלְּב גּוא ןעֶרעוֶו לנציג םעוו ,ןעֶדּוי יד
 : ןעֶדּני יִד ,ויֹור עֶרֶעייֵט יִד ,"קָסֵע ןשוש, ,רעֶגיִטְראַפְטְכעֶרּוד ןוכנ , גָנּוּבעֶגְראַפ שנפ רעֶד טְנייֵמ סאָד ,טְלעוֶו עֶצְנאַג יד ןייֵמְׁש

 ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא ןופ דייר יד *+ ,דניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶגְראַפ גצ לייא רמפ
 ְךייַלְנ רי וצ ביול ןעֶקְראַטְׁש ןעֶדּוי יִד וייצג: . רֶבָק ןיִא ןעֶפאָלְש יז סאוָו תוכָא יד ןּופ תּוכְז םעֶד ןעֶדייִר ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא תיְֹּרְמ ּגניִתַּפְׂש : ּביָגְראַפ נּגא רעֶה ןָעייִרְש סאָד אג , ןעֶקיִלְגאַּב ךאמ

 םעֶר ןופ תּוכְז םעֶד ןָא עלא ְךיִז ןּוהְמ הי * תורוד עֶטְלַא יד טיִמ תורוד עֶגיִטְנייַה יִר טיש רח ."םינשוש, ןעֶמייֵהעֶג טאָה סאוָו רָמָז יֵלְּכ םעֶד ףיוא יונ
 : ןעֶנְהעֶלְנָא םֶהָרְבַא רעֶמאָפ
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 :םֶהָרְבַא ןֵגֶמ .יָי הֶּתַא ְךּורְּב ;ןֵגָמּו עיִׁשֹומּו רזוע ךֶלֵמ :םִייַח םיִהֹלֲא ךְנעַמְל , םִַיַחַה רֶּפַמְּב ּונֵכְתֶכְו ,םייַחָּב ץֵפָח ְךֶלֶמ , םִיַחָל ּונְרְכָז
 ;ַעיִׁשֹוהְל בַר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רֹוּבִג הָּתַא

 ףמוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתַמ הָיַחְמ דֶסֶהְּב םייַח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םִיַרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלָפֹונ =

 הָמֹוד יֵמּו תֹורּובְג לַעַּב ּךֹומָכ יִמ .רֶפָעיִנְׁשיִל ותְנּומֶא
 ;הָעוׁשי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ .ךָל

 וישקוי .םָחְו לֹומֲח ויָעְדֹוי .םָחּויְמַה רּופְּכ םוי . סָחּוה םיִמָיִמ םוי
 ,ּוציא ןֵחֵתְּב יודו ,ּוצָעּוי תֹולֹוּכֲחַתְּב ֹובּו :סֶה תֶרֶעופְל

 ,דּוקֲעְו דקוע תֹולֲעְפִמ : ּוציִלָי םיִרָה ׁשאֹרְמּו ,ּוציִקָי רָפָע יִנְכושו
 ;דּוקְסִּב תיִעְבַחְל שקומ . דוקפל םּומָּכַה תַפֹומ .דּוקָּפ םֶדָיַּב זָאֵמ
 ,לֵיַח םיִצֲעַּת ןֵּכ ..לֵיַחְל רוצה ורְפְּכ ,לֵיַא תַכיֵבְס תַחָמְבַהְכ
 , םיִמּוטַא תֹויָח םָתֹוִּפ , םיִמְמּוׁש ליִחָו ודֲחַּפ : ליַלְו םָצֵעְּב ְךיֶעְרֹּ
 ןיִא םִאְו :םיִמּוטִּפ לֶכְרַמ םַטְלַּפ ,םיִמּותַח ויָתֹונֲעְׁשִמְּב ויָחְרִּפ
 םַעְזגִמּו ,םיִסּואִמּו םיִזְבַנְל הָרָכָוְו . םישמ ִלְּבִמ חַבְוְו ,םיִׂשֲעַמ

 םיִעָר .ףידבוע הֶאְרִת האר . ףידּבטמ טשוק םר ; םיִסָעּכ רַפֲה

 והָמָי ּונָניִאְו ןוע ׁשקּובְי :ךיִדָבֵעַל .רוכו םוחר .ְךיֶדָע יִאָב
 ט"ע שוריפ

 זיִא געֶט עֶרעֶרְנַא יד ןופ גאָט ַא םיִמָיְס םוי

 זיִא םאָד ןעֶּביִלְקעֶגְסיֹוא נּוא טְמיִרעֶג
 זיִא ךֵרְּנִתְי םשה לייונ רּופָּכ םֹוי גאָט רַעָד
 יד ויָעְדּי , דְניִז יִד רֵּפִכְמ גאָט םעֶד ןיא

 רעֶר ןּופ רֶרֵפ םעֶד ןעֶסייַוו ייז סאוָו ןעֶדּוי
 נוא ייֵז רעֶּביִא ךיִד םעֶראַּנְרעֶד ,הָרֹובֲע

 אָד יִד תֹובָא יִד נוא יְֵכֹׁשְו . ייֵז ץיִׁשאַּב
 ייז ןּוהָמ תּוכְז רֶעייֵז דְרָע רעֶד ןיִא ןעָהּור
 ןופ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ יִד תֹולֲעְּפִמ ,ןעֶקעֶוֶוְרעֶד
 םֵנּוּבעֶג קֶחֶצֵי ןְהּוז ןייז טאָה רֶע סאוָו םֶהָרְבַא

 | עֶדנּוּבעג זיִא רֶע סאוָו קָחְצַ ןופ נּוא ,ןעֶד
 ןָא טייצ רעֶגיִזאָד רעֶד ןּופ וָאְמ ,ןעֶראוָועֶג
 .ןעֶטְלאַהעֶּב ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵז ,ןופ תּוכְז רעֶד זיא

 *ענ זיא גְנּורעֶכיִזְראַפ יד יֹוזַא יִח תַחְטִכַהְּ
 טאָה םֶהָרְבַא סאָד ,הָדֹקֲע רעֶד ייַּב ןעוֶו
 זיִא רֶע סאוָו רעֶדיִו םעֶד ןשְטעָג בירקט

 10 א (8"ע רווחמ)

 ןָא רעֶנְרעֶה עֶנייֵז טיִמ ןעוֶועֶג טְלעֶקיוִוְראַפ
 םֶהיֵא ּוצ ּוטְסאָה טְלאָמְטְסְנעֶד םיֹוּב=ןעֶראָדַא
 ףָנייַא ןייז ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק .עֶנייַז ןעוֶו טְגאָזעֶג
 . ןייז ליִצמ ייֵז ּוטְסעוֶו טיֹנ ןיא טְלעֶקִיוִועֶג
 ּוצ טְפאַרק יד ןעֶקְראַטְׁש ּוטְסְלאָז יֹוזַא ןֵּ
 ,טְכאַנ נּוא גאָט ריִד ראפ ןֶעיִנְק יוז סאוָו יִד
 ןעֶרעֶמיִצ ןעֶכאַמ לאָז טאָנ ןּופ טְכְראָפ יִד ֹודֲחַּפ
 ןעֶלאָז רעֶלייֵמ עֶרֶעייֵ סאָד םיִניִרָטקֶמ יד
 ןּופ רעֶדְניִק יִד ויִמְרפ .טְּפאָטְׁשעֶג ּוצ ןייז
 ייז ןטלאז ןעֶגְהעֶלְרעֶטְנּא ןייז ףךּוד םֶהָרְבַא
 ףאמ סטפ ,ןעֶראָצ ס'ִטאָנ ןופ ןייז ןעֶגְראָּבְראַפ
 ןָטָש םעֶד ןופ תֹוליִכְר יִ ןופ ןעֶניִרְטְנַא ייֵז
 רעֶכיֹוה ּוד םָר .ייֵז ףיוא דעְר רֶע סאוָו
 העז הֹאָנ .תָמא ןעֶנעֶז םיִשעמ עֶנייר טאָנ
 רעֶניִמְראַּבְרעֶר םּוחַב .ְךיִד ןעֶניִד יוז סאוָו יד
 זאָל ׁשקְנבִי .טְכעֶגְק עֶנייד ןָא קְנעֶרעֶג טאָג
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 ּונְנָחְו ץילמ רֶׁשֹוי ,ּוְנֲעַּת ויָעּוׁשֲעַשְּב דָלָי ,ּונָנֶּת תֹולּוצְמִּב
 םָתֹולֲאְׁשִמ אָלַמ ןיח : ןּונָר יביִרֲאַמ טלמ ,ןּונָׁשַה בֶרָח קֵרְּבִמ

 ;ןּונַחְו םוחר ּךֶלֶמ .ןּונֲחַתְּב
 יּוניִעַּב ְךיֶלֲחַיְמ ןיח :ׁשָפָר תַעיִבְּטִמ הֵדְּפ .ׁשֶפָנ ןֹויְדִּפ רָפֹוּכ הק

 ;שפֹונ יִלְלַמְּב םייחַה .ׁשֶפֹוכְו

 ,ֹותְמְרַא ריצי תכושת וקי ,ֹותָמְׁשִנ ֹוּב רוע קח
 :ותירחא ביטָחְל ותויחהל |

 ּומֹולֲעַת 15 יולג לֹּכַהְו ,ֹורְצֹוי יִנָּפ קרצי ףךיא שונא
 בושי םִא ,ֹורֹוזִמ הָהְנִי ונֹוֲע רפוכי תאזכ | .ֹורְתָסְו

 םִא ,ּונָמִמ ףישחי אל ךשח םִג :רש ,ֹורֵנ הָּבְכִי םֶרָמ
 ,ּונָנֲעַי ויָנֵּפ לע ֹועְׁשִרְו ויִפָד ,ּונָרּוׁשְי אּוה ויָנֵּפ ריִּתְסַי
 .ויִניִעְּב וכז אל םִיַמָׁש ןה דש .ּונְרֹוייַחְּב םִא 1ל ןורתי
 ןיִבָי אל הָמָל ד .,ויָנֹוֲעַב ויָמָׁשֲאַּב 'בַעְתָנ יִּכ ףֵא
 תַלּוגְסּו ובָהְז : רוע , ןיִנַפ חכונ ודיֵאְו ומוי אלה ,ויָנֹויֲעַרְּב
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 ט"ע שוריפ
 םינ ןעֶלאָז נּוא דְניִז יד ןעֶרעֶו טְכּוזעֶג
 םעֶד ןופ ׁשעֶנעֶפיִמ יד ןיִא יז ּביִנ הָמָי .ןייז

 וצ ןעֶכעֶלְנעֶג ןעֶנעֶז ייז םאונ יד דמ .,ם
 ּוטְסְלאָז טיִמ רעֶד ףינ דייֵרְפ ןעֶמ סאוָו דְנּוק א

 ןופ קרּבִמ .ןעֶרעֶּפְטְנֶע הָלֵפְּת רֶעייֵז ןיא ייז
 ,רְרעוֶוְׁש רעֶד ןּופ גְניִלְק רעֶפְראַׁש רעֶד
 גְנאַל ןעֶגְני ייֵז סאוָו יד ןעֶגיִרְטְנַא ףאמ
 רעֶנאַּב רֶעייֵז לְהיִפְרעֶד אלמ ,הָלֶפִּת טיִמ
 גינעק ּוד ןּוגחִו םּוחַר ְךֶלֶמ ,םעֶּעֶג נּוא
 :מויל נּוא גיִמְראַּב רעֶד טְסיִּב ּוד סאו

 | : גיִלעֶז
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו ןעֶדּוי יד ןֹויְדִּפ רָפֹוּכ

 תֹוׂשָפְנ עֶרֶעייֵז ןעֶנייֵלְסיֹוא וצ רָפֹוּכ
 טיג ןעֶלאָז ייֵז סאָד טְנייַה ייֵז זייֵלְרעֶר הדת
 ןיִא יונ ייזא דְניִז יד ןיא ןייז ןעֶקְנּזעֶגְנייַא
 טיִמ ןעֶּבעֶל ייֵז ְףאַמ םִיַיָתַה ,םייַל ןעֶקיד
 ןעֶבאַמ גיִרעֶּבעֶל טְסעוֶו ּוד סאוָו יומ רעֶד

 ;םיִתָמ עֶגיִדְנעֶהּור יד
 10 (ט"ע רווהפו

 םעֶד ייַּב ְףאָנ זיא הָמָשְנ יִד לוט וג דֹוע
 .תָבּושָת יד טאָנ טְגְנאַלְראַפ וקָי .ׁשְטְנעֶמ

 ,ןעֶפאַׁשאַּב רֶרֶע סיֹוא זיִא םוו ׁשְטְנעֶמ םעֶד ןּופ
 ןייַז נּוא םֶהיֵא ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל וצ ֹותֹויֲחַהְל

 ןּוהְמ ּוצ םיִטּוג םֶהיֵא ףוס
 טכעֶרעֶג ׁשְטְנעֶמ רעֶד לאָז יונ דיִא ׁשֹונֲא

 סֶר לפסו ,רעֶּפעֶׁשאַּב ןייז ראפ ןעֶּבייַלְּב
 םְׁשְטְנעֶמ םָר טְקעֶלְּפְטְנַא טאָג ראפ ויִא םֶלַא
 ןעוֶו סַא .ׁשעֶנעֶגְראַּבְראַפ גּוא גְנּוליֹוהְראַפ
 ןייֵא טּוהְט נּוא ָףיִז טְנְראָּבְראַפ ׁשְטְנעֶמ רעֶד
 עֶכיִלְרְנעֶׁש עֶנייַז ּויֶפָד ,םאָג םִע טְהעֶז הָריִבֲע
 מאָנ ראַפ ןּוהָמ , סיִטְכעֶלְׁש יז נּוא תֹוריִבֲע
 םיִכָאְלַמ יִד ןמ ,םֶהיֵא ףיוא תּודַע ןעֶגאָו
 רעֶטיֹול טיִנ ןעֶנעֶז לעֶמיִה ןיא ןעֶנעֶז ייז סאוָו
 םוא ןייִא ןֵכָׁש לֶּכִמ ףא .ןעֶניֹוא ס'מאָנ ןיא
 ;דָניֶז גּוא רֶלּוש ןייז ָךְרּוד ׁשְטְנעֶמ רעֶניִרְרעוֶו
 פעוו תֹוריִׁשֲע סיֹורְג גּוא רֶלאָנ ןייז ֹובָהְו
 גָנטייֵלְרעֶר ַא ןעֶּבעֶג וצ ןעֶפְלעֶה טְשיִנ םֶהיֵא
 ראפ 1
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 ,ֹונָליִעֹוהְל הֶרְבָע םֹויְּב ורְפָּכ תֶתֶל ,ּונָליֵעֹוי לַּב ורְׁשָע
 וארוב דובכו ףלהי ןיִנַפְל . ּונְדועְּב 'ףדר םִא הָקָדִצּו דָסָח
 םייקל ,הָרֹוּת לוע אָׂשיִל רָבָנַל בומ :רע . ּונפְסַאַי
 הָליִסְמ ונֲחְנַּת ויי יֵמָי , הָרָהְמְבּו הֵאְרָיְּב הָבֲהַאְּב ָהיקוח
 ; רוע .הרזעל ונחישת יחתל ,הָרּובְנִּב ונָרְצְנִּת .הרשי
 אלו תויחהל דנוצר , רָמֹוח רָצֹויִּכ ָךֶרָיְּב ונְנִה ידש
 ביִמָחַהְל ּךְתֶאְריִּב ונֵבְבְל רֶׁשֵיְת ןח ; רֶמַגְלּו .תיִמָהְל

 :רַמזְנּ םלועל ּףדונו םייָחְל ּונמייק . רֵמֲאָהְלּו
 ?ןתיִרֲחַא בימה ותויחהל . ןתָמְדַא ריִצָי ג תַבּוׁשְּת וקי , ותָמְׁשִנ וּב דוע ק"וח

 ; םיִמֲחַרְּב םִייַתְל ויָרּוצְי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףומָכ יִמ

 :םיתמה היחמ ,יַײהָּתַא ְךּורְּב םיִתֵמ תויָחַהְל הָּתַא ןָמֲאְנְו
 ,הָתיִמ הָׁשֲָעַהְּב ןאצ , הָתּומֲע רֹוׂשָעָה םֹוצ ,הָתּומִּת תַכְּב הֵפָצ

 ףערש ףושָחלו .בוקנל ןטוס אבבּו .הָתיִמְצ רֶכָמִמ הקרצ
 ּףִּתְבְשל ןֹוכָמ : בקעי תֹודְלֹוּת חַּכְו . בוקל הָשְרִי לַבּו . בֹוקָעָה
 ,ךֶמֶׁשִּב םיִלּולְּכַה ויתודלומ .ףמּוׁשְרְּב ֹוּתְקִקֲח זָאמ .ּךֶמּוׂשְּב

 ט"ע שוריפ
 לאָז םֶע ןעֶראָצ ןופ גאָט םעֶר ןיא ְךיִז ראפ
 רָסֲח טאָה רֶע ןעוֶו רש .ןעֶּפְלעֶה םֶהיֵא
 ףיֹוא זיא רֶע זַא ,ןעֶגאָיְכאָנ ןּוהְמעֶג הֹקָדְצִּז
 הֹקָדְצ יד טעֶוו ויָנְפִל . ןעוֶועֶג טְלעוֶו רעֶד
 ָנִבְׁש םיִטאָנ נּוא דֹובְנּו ,ןייֵג םֶהיֵא ראפ
 םּונ זיִא םַע "בוט . ןעֶליִהְנייַא םֶהיֵא טעוֶו
 ,הָרֹוּת ןּופ ְךאָי םעֶד ןעֶגאָרְּט ּוצ ׁשְטְנעֶמ םּוצ
 טיִמ ץעֶועֶג עֶרֶהיִא ןייז ּוצ םִיקְמ םִײקָל
 .טייֵקְניִנייֵר טיִמ ,טֶכְראָפ טיִמ ,טְפאַׁשְּביִל
 הָרֹוּת יִד םֶהיֵא טְרְהיִפ .טְּבעֶל רֶע לייונ יֵמָ
 יז בוא ּונְרְצְנִּת ,געוֶו ןעֶניִטְראַפְטְכעֶר ןיִא
 וצ נּוא יִמָתָלּו  רֶבָק ןיִא ןעֶטיִה םֶהיֵא טּוהְש
 םֶהיֵא ראַפ הָרֹוּת יִד טעוֶו םיִתָמַה תייחִת
 , ףֶליֵה ּוצ ןייַז םֶהיֵא םעוֶו יִז נּוא ןעֶדייר
 ןעֶגעֶז ריִמ ונגה ,טאָנ רעֶגיִטְבעֶמְלַא ירש
 םעֶד ייַּב םייפ סאָד יו יֹוזַא דְנאַה ןייב ןיִא
 טְסְלאָז טאָנ ךיד ןעֶמעֶּב ריִמ יִׁשֵיִּת , רעֶּפעֶט
 ןיִא רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןעֶכאַמ גיִטְראַפְטְכעֶר
 ןעֶּביֹול ּוצ נּוא ןעֶּבאָה ּבעיִל ּוצ ,טְכְראָפ ןייצ

 10 - (מ"צ רווהמ)

 רעֶזְנּוא ייַּב זְנּוא טְלאַה רעֶד ונסו; .ףיד

 גוא ןעֶּביֹול ניִּבייֵא ךיד רימ ןעֶלעוֶו ןעֶּבעֶל
 : ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו ריִמ

 סָאװ ןָעדוי יד ןיא הָעְז הָתּומְּת תֹכְּב הָּפְצ
 *םינַײד ןּופ טזֶאלָעג ףיז ןֶעּבָאה וז

 ׁשֶרְקִמֲה תיִּב ןָּבְרֹוח תַעַׁשְּב ןיגָאלשרָעד ןִינָעוו
 םעד ןיטסַאפ ּוצ יז ןִיטּפֶעהַאּב ַײז נּוא
 ךַאמ הָקְדִצ ,רּופָּכ םֹוי זיא סָאד גָאט ןִיטנהֶעצ
 םֶנֵהיֵג ןיא טינ ןַילָאז ַײז סָאד טכֶערַיג ַײז

 זַא נוא אֹובְבּו , ןַײז טפיוקרַאפ גַיּבַײא ףיוא
 ןַעלֶעו טָעוו נּוא ןימּוק טֶָעװ ןֶסָש רֶעד
 פיג לבי ,ןידַײרסֹורַא ךַילדַײשַאּב דניז ירָעזנּוא
 נּוא חכו , ןיטלעש ּוצ טָינ תּושְר ןַײק םִיא
 ןופ רָעדנִיק יד ןופ דניז יד ןִירָעוװַאּב ּוצ
 ּוד סָאד ןָא טַײצ רֶעֹד ןּוּפ ןֹוכָפ ,בֹקֲעַי
 ּוטסָאה , רֹובָּכַה אֵסְּכ ןַײר טיײרּביגנָא טסָאה
 םָעד ןִיא טצָירקִינסיֹוא בֹקֲעַי ןופ הָרּוצ יד
 ינַײז ויָתֹודְלֹומ ,גנוכייצְרפ ןַײד טימ רֹובָּכַה אֵסָּכ
 רערניק 8
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 .לֵחַג רַׂשָל קֵבֲאְנַה .לַחַא תַביִׁשְי רֵכְזַה :ףֶמֶׁש ןַעַמָל םֶטֶלַמ
 ,רּוׁש ׁשֶפָנ ונע ;לחמ תוטרהל םיִגָצַה .לחפמ ונואש הָליִצַה
 חלס } רושאו תַמָאְּב םֶנַע ,רּושאְּב עוש יכְרוע , רּושת ילב ןֹוע
 רֵבָס ,עַׁשיִּת הָלֵפְּת רֶדֶס .עַשְר ַעיִרְכִּת הָחיִלְס , עַׁשָפ יבש

 הֶּתַאְו , םָדָי הַמָמּו הָרֲעָמּ . םֶדָאַּכ הָמָה םִאְו : עָשיל תּודָּפ
 םָתָעְר .הזח םֵאָמְצּ םבער : םֶדְדֹועְל הנת ןֹורָּתִו . םָדָאָה רצונ
 ןוטל אָנ חַלְס םיִנְנֹור ,הָוְבְלַמ םָׁשֲחַר ׁשֶנֶר ןוח ;הָזֲחְת יִלְּב

 :הָזַה םַעַה

 ;הָיּולְלַה רֹודָו רודל ןֹויִצ ךיהלֶא םועל יי ְךֹולָמִי קיוח
 :אָנ לֶא לֵאָרְׂשִי תֹולֵהְּת בֵׁשֹוי שודק הָּתַאְו

 ,ןֹותְלַקֲע יִלּולְפְּב תֹוחְד .ןֹותיִאְּב גָצֶּכ בֵׁשָחִנ קיח
 ;שֹודְק ,ןֹותָּבַׁש תַּבַׁשּב ףשידקנו

 ,םיִרֲאַפְמ ְךְמִׁש םוא ןֹוח .םיִרָפְס ְךֶחְתֶפְּב םֹויַה קח
 ,שודק .םיִרּוּפַּכַה םויָּב ךשידקנו

 מ"ע שוריפ

 , ןימָאנ ןַײר טימ טרָיצַיג ןָינָעז סָאװ רֶעדנִיק
 ןימָאנ ןַײד ןּופ ןינָירטנַא לז ףאמ םטקס
 םערָעשַאּב תובז ןַײז ןִיגָעוו חלי , ןִינָעוו
 סָאד יּנע , גנוקערשרעד ןּופ רֶעדנַיק ינַײז
 ,טָאג ּור הָעְז רֶעּבַײל ירֶעַײז ןופ ןֶעגְינַײּפ
 רֶעפטנֶע פג ,ןהָעז טָינ טסלָאז דנזז יד ןיִצ
 ;גיטרַאּפטכָער טימ גּוא טַײהרָאװ טָימ יז
 ןוהט ַײז סָאװ וד ּוצ ּבִוגרַאּפ חְפ ,טַײק
 יוז ןעוו נּוא םִאְו , דניז רֶעַיז ןופ הֶבּוׁשְּת
 ןּופ טיהניזאוויג יד יו יֹוזַא טגַידנוזִיג ןִיּבָאה
 רוז גּוא הָדעְמּו , ןֶעגידנַיז וצ זוא שטנעמ ַא
 ביג ןֹורָּתִו ,טגײנינ גוא טשטילגיגסוא זיא דנַאה
 גוא זז ןעפלעה רָעטנּוא ּוצ קנַאשִיג א ַײז
 נוא רֶעגנּוה רֶעַײז םֶבָעְר , ַײז ןיקראטש ּוצ
 רֶעַײז רֶעּבֶא םֶמֶעָנ ,הָעז טשרָאד רֶעַײז
 רֶעַײז שגב ,ןהָעז טונג וטסלָאז ם'טכעלש
 .רַאפ טינ ּוטסלָאז טעּבִיג טימ ןָעטרוטש

 10 (ט"ע רוזחפ)

 .ירָאפ ןִיטֶעּב גוא ןיגניז וז םיננור , ןֶעמהָעש
 : קלָאפ ןֶעגָיזָאד םָעֹד ןופ דנו יד ביג

 ךיא טנֶעכֶערִיג ןַײז ןולָאז רָימ גָצְּכ בֵׁשְחַנ
 ףֹודָנ ןַהֹּכ רעד וו יֹוזַא ןיגיוא !נַײד

 ןְתיֵא רעש םָעד ןיא ןינַאטשִיג זיא רֶע סָאװ
 ,הָדֹובֲע יד ןוהטיג טָאה גוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיא
 טֶעּבִיג רֶעזנּוא טימ ןָעסיֹוטשרַאפ ּוצ תֹוחָד
 ןופ זנוא טמִירקרַאפ רֶע סָאװ ןֶטָׂש םָעֹד
 ןילָעוו רימ נוא ּךְׁשיִדְקנְו . גָעוו ןיכַײלג םָער
 רֶע סָאװ רּוּפִּכ םוי םָעד ןָא ןָעגנלנה ףיד

 : טָאג רעגילַײה וד ןֹותָּבַׁש תַּבִׁש טסִײה
 ןַײר ןָא רּופָּכ םֹוי םּוא טנַײה ךֶחְחֶפִב םֹויַ

 לז ןיא םָאװ םירָפְס יד ןִינֶעּפֶע ןּוהט
 .ןישטנָעמ יר ןופ קרָעוו יד ןָעּבירשרּפ ןָעווטש
 רעּביא ךיר םִירַאּברָעד ףיד רומ ןִיטֶעּב ןוח
 ןימָאנ ןַײד ןיננשאב וז סָאװ קלָאפ םָער
 ףיד ןילָעװ רומ נוא דֶׁשיִרקנְו , ביול טימ
 ןענילַײה ם
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 ְֶׁשיִדְקַנְו .רֹוׂשְּכ ירֵיֵסָא תַוְקִתְו .רֹוסָא לֶבָכְב ןיִמְסִמ קיח

 = :שודק רושָעָה םוצָּב
 ;קֹוחְרַמ תֶאָּב ןועָש .קּוחָרֵמְל יִעֵד אָשֶא ןוח
 :קוחרל יִלְב ּוכָסִמ .קוח לא הָרְַּסֲא ןוח
 :קֹוחְׂשִי לֵבָל יחול ,קֹוחְמִי ףֶחֶחַּכ דושל ןח

 .ןותֶלקע יִלּולָפְּב תוחד

 :שודק . ןֹותָּבַׁש תַּבַׁשְּב
 : בורֲעַי םָּכְרֶע יח ,בורָל עוָׁש יֵכָרּוע ןוח

 ,ןֹותיִאְּב גַצְּכ בָשָחָנ קיוח

 = ?בּוֲחַל לא תבע ,בֹורְזִי םִא םמוז ןוח

 :קֹוחְד יִרָצ ֹולֲעָפְּב להק
 :קֹוחָל יִל םויה להק

 :קֹוחְׁש יִּפ אֵלָמַיְו להק |

 ךֶשיִרְקִנ
 ! בֹורְקִמ םיִהֹלָא יִנָּפ להק

 : בֹורְק לֵבְל יַלֲא להק

 ! בֹורְקְו קיִדְצַמְּב ןַעָׁשֶא להק

 ְךְשיִדְקַ . םיִרֲאָפִמ ְךֵמָׁש םֹוא ןוח .םיִרָפְס ְּךֶהְתָפְּב םויה ק"וח

 : שודק , םיִרּוּפַּכַה םֹויַּב |

 : יָעֹור יִל רוכְז .יִעיִרְכִה םִא עַׁשָר ןוח
 : יִעְרַהְל בוט הָעָרַמְב . יִעְרִמ ןאצ הָעָר וא
 : : יִעָרַמ תִיַטְנ וקְבּו .יִעְבָר חַרֹוא ןועּב ןוח

 ; יִעָצורָל הִֶּצ .קְרצְב להק
 יער 2 םייח רֹואְבּו להק

 ! יִעְרַאְו לַא אָנ להק

 םֹוצָּכ ךשידקנו , רוׁשְּב יַריִסַא תוקתו , רופא לָבָכְּ ןיִטְסַמ קיוח

 : : שודק . רושעה
"ו

 

 ט"ע שוריפ

 ; טָאג רֶעגָולַײה ּוד רּופָּכ םֹוי םּוא ןַעגְיל וה
 םימ ןֶעדנִיּב וטסלֶאז ןָמֶש םָעד לֵכִכְּב ןיִטְסַמ

 ןופ גנּופָאה יד נוא תות , םַײק א

 ַײז ּוטסלָאז ןֹוָע תליִחֶמ ףיֹוא ןיּפָאה סָאװ ידי

 גּוא ץשידקנו ,ןִיּבֶעגרַאפ טסָאה ּוד זַא ןַײז רֵׂשַבְמ

 טסַאפ םֶעד  ןָא יגלה ךַיד ןָילָעוו רימ

 ּוד ,שרֹוח ןיא גָאט ןיטנהָקצ םָעד גָאט:
 : טָאג רֶעגָילַײה

 :נָעסיוו ןַײמ ןיבייהפווא לָעוו ףיא יעד אָאֶא
 זיא רֶע סָאװ טָאנ ּוצ הָּלִפְּת טימ טּפַאש

 עכיוה יד ןָיא טצִיז נּוא רימ ןּופ טַײװ

 ןֶעוָאלרֲׂאּפ ךימ לֶעוו ּוא ןֹועְׁש , לָעמוה
 זיא רָע סָאװ םֶהָרְבַא ןופ תּוכְז םָעד ןָיא
 ןַײז ךרּוד ֹולָעְפִּב , הָיְרמה רה םּוצ ןַימּוקַײג
 לֶאז רֶע ןָעקַירד ְמָׂש םָעד ּוטסלָאז תּוכָז

 ּוטסלָאז ןָעּבָעל םּוצ םַײמ , ןַײז ןיִטְסִס .טִינ
 10 -  (ט"ע רווחמ)

 לָאז ליימ ןַײמ גּוא אֹדְמִיְו , ןֶעּבַײרשנָא ףימ

 <. רפרפ נּוא ןיכַאל טַימ ןִירָעװו טלהיפרעד

 , טֶעּבִיג להיפ ןָא ןִיטכֶער יז סָאװ יד יִכָדֹוע

 לָאז ןִיטכֶערנָא רֶעְֵו ןופ טֶעּבַיג סָאד ןיח

 , רלַאּב נּוא טנֶעהָאנ טָאנ רַאּפ ןַײז טסיזַיג

 טָאג ןָא ןִינהָעלרֶעטנּוא ףימ ּוהט ךיא ןִעָׁשֶא

 ּוצ ןיא נוא טכֶערַיג ףימ טכַאמ רֶע סָאװ

 ןָעוו עׁשֵר ,םהיא ףּור הִיא ןֶעוו טנֶעהָאנ רָימ

 , ןִיגָעוורֶעּבִיא ףימ טָעוו טייקניטכעלש סָאד

 ךרּוד ּוקְדִצְּב ,םֶהָרָבַא דנַײרֿפ ןַײמ ןָא קנָערִיגרֹובְו

 ּוצ טצֶעי טָאג ףימ לָאז קרָעוו ָעטּוג ינַײז
 נוא ּוקְבּו ,דניירפ רֶעטּוג ַא יוו ןִיטּפֶעהַאּב ךיז

 םעד ןופ טגַײניג ּבָאה ףיא סָאד ןִיגָעוו ןופ

 רֶע סָאװ ר"הצי םָעַד ףרּוד גָעוו בוול

 ףיד ףיא טָעּב אֵנ , ם'טכעלש רימ טוהט

 ףָארטש טימ ןִינָעגָע גַאּב טִינ ףימ טסלָאז טָאג
 ּותיכסי 10
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 : ןורָא יִנָּפ םיִשָנ ,ןֹורָצְבְל ובּוש ּותיִּבְמַי וא

  ןֹורָחְו ףא תיִּבׁשַמ
 : ןורְבֶח יִמּוטָא ׁשּולְּפ . ןורָגֶב אורק םיִשְנור ןוח

 ,ןֹותָלְקֲע יִלּולְפְּב תֹוחָד

 . ןורַתַאְו ןושאָר ּולֲחְי ןח

 .ןיתיִאְּב גָצִּכ בֵׁשֲהַנ קיוח

 155 חע

 : ןור תֶׁשָרַא םיִצֲעָהָל להק
 : ןרַהא אבָי תאזָּב להק

 ; ןֹורָּתִיַו הָליִחְמ אֹוצְמ להק

 שיק
 ;שודק .ןותְּבש תַּבַׁשְּ

 : ביִרָי יֵניֵעְל יֵביִרְי . ביִר םַכָּב ותְבָשְּ ןוח
 : ביִרָתַה םיָנומְדַק ומַּכ , ביִרֲחַי בורָח יזזוב ןוה

 : : ביִרָקֲתְל יש יִציִלמ . ביִרְּב יתא גצוי ןוח

 םיִרָאָפְמ ְּךְמָׁש םוא ןוח .םיִרָּפְס ךָחְתַפְּב םֹוּיַה ק"וח

 + ביִרָל בָצֵנ ּהָי להק

 : בירקנ ויָנְּפִל יקָאְנְנ להק
 : ביִרְעַי יִחֹוגְל יִחיִׂשְו להק

 ךשידקנ <
 : : שודק ,םיִרּוּפִּכַה םויִּב

 : רָפָׁש יֵרְמִא ןֵּתַמִּב , רַּפוׁשַּכ םיִרָא לוק ןוח
 : רַּפסִי ִיַתָפְׂש ביִנְּב , רַתֹו םיריעש בָצְק ןוח

 ָ : רפע דע םיִחָשְ . רָּפְסִמ יִבָבוּ םיִסּולְפֶל ןוח

 : רָפש םיִקְזִת יִנָּפְל להק

 : רָפְחּוי ןטוס ןֵכְּבּו להק
 : רֶּפֶכִי םיִּגועְו םֶעְצִּב להק

 םֹוצְּב ףשידקנו .רושְּב יַריִסֲא תַוְקִתְו , רֹוסָא לֶבָכְּב ןיִמְסַמ ק"וח
  :שודק ; רוׂשֲעָה

 !םיִנָׁשִי םנָו םיִשָרָח להק : םיִנָׁשַה תומי לַּכ לָש .םיִנָש ימדוא וגְלְׁשִי ןח

 :םיִנְנַׁשְמ רֶׁשֲא לּוליִפְּב להק } ; םינּונש םֶרָעַתְל ובשויו . םינשוש יֵמְתִּכ נבל ןוח

 ם"ע שוריפ

 ןירעה נּוא ןימענראפ ןֶעדּוי יד ןִיזָאל ּותיִּכְמִי
 ךייא טרָעק וכּוש , ןִיגָאז טסלָאז ּוד ריד ןופ
 יד םיִׁשָנ ,םִיַלָׁשּורְי טָאטש יטסעפ רֶעד ּוצ םּוא
 ּוצ םיִצֲעַהְל , ןֹורָא םָעֹד רַאפ ןִינהָענִיג םָאוװ
 . טעבְעג טימ גנַאזֲעג גּוא דַײר ןיקראטש
 רָעיז טִימ ןעפור וצ ןימרוטש יז םיִׁשְגֹור
 ןופ תּוכָז םִעד ןיקעְלפטנַא ּוצ שולפ ,זלַאה
 ,ןֹורְבָח ןִיא ןיּבְארגַאב ןִינָעז ַײז סָאװ תֹובָא יד
 . קנָעשָעג גּוא ןֶעֹּבֶעגרַאפ ןיכלרג ּוצ אֹוצְמ
 להוטש רֶעד ףיוא ןֶעצִיז ןּוהט ןייז ןיא ֹוּתְכִׁשִּב
 ןַײמ טימ ןֶעגירק ןוהט רֶע לָאז טֶּפְׁשִמ ןופ
 רע לָאז ַײרשִיג ןַײמ גוא ןְמָׁש םָעֹד רֶעגַירק
 ןַײמ גּוא יִמיִׂשָו , ןִינהָענִיג ןיזָאל ףיז ראפ

 סָאװ טָאג רַאפ ןַײז ןֶעמּונַיגנָא לָאז טֶעּבִיג
 ס'רָעטּומ ןַײמ םֹוא ןִיגיֹוצֶעגסיֹוא ףימ טָאה רֶע
 ןיּבייהפווא היא לֶעװו לוק ְךיֹוהַא לש ,גָא*

 30 (ט"ע רווחמו

 טימ ןפסְּב ,רֶפֹוׁשַא טימ טזָאלּב ןֶעמ יו יֹוזַא
 ,טֶעּבֶעג ןופ דיר ענוש ןופ גנּולֵַיצרֶער
 טמָעשרַאפ ןְטֶש רֶעד לָאז םֶעֹד ףרוד ןּכִכּ
 ןענֶעו ַײז סָאװ ןעדוי יד םיִמּולְפְל . ןִירָעוו

 ןינעז נּוא טכֶעוװָיג ןֶעמּוג ןיא ןֶעווְיִג רָעהְירּפ
 ,ןירעמש יד ןופ להָאצ יד ּוצ ןֶעווְיג לג
 ג ררָע רעד וצ זיב הז ןֶעקיּב יוז םיִמָׁש
 ,ןִירָעוװ ןִיּבָעגרַאֿפ גנּומירק ירֶעַײז | ןיזָאל עב
 רגיז יד ַײנש יוו ןִירָעװ םַײװ יז גְלָשְוי
 , םִידָאּפ רֶעטיֹור וו םייר ןִינָעז ַײז סָאװ
 יד ןּופ ןיקֶעלּפ יד ןִירָעוו םַײװ ןיזָאל ּונְּבִלּי
 ,הָבושת יָעַּב יד ןופ דניז יד ןִינָעז סָאד ןיזיור
 וצ ןָירָעוו טרֶעקִיגמּוא ןִילָאז וז נוא ּובָשּויְו
 םָער ןּופ ןִידרָעוװש יפראש יד ןידמש ירָעְז
 סָאװ הָלפִּת רֶעֹד ףרּוד לּולִּפְּב , ןיִדֲה תרמ
 טרָעטַײל גּוא הַײא טשָאוו וצחכ , ןָידַײר ₪
 ךַײא 11
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 {םיִנעְׁש ֹומיֵחְטְבִמ לַעְו יה> ;םיִנוש תֹויְהִמ תֶלֶוִאְל .םיִנֹוׁשֲעַמ ּוּכַזִהְו ּוצֲחַר וזה

 תַּבַׁשְּב ךשידקנו . ןותלקע יִלּולְפִּב תֹוחָד . ןותיאְּב גָצְּכ בָשָחְנ קח
 | : שודק .ןותְּבש

 :שודק לֵאָה .אָנ הָצְר יִקֲעַז ,אָנ הֵנֲע יִׁשֲחַל תֶא קרח
 :שודקו ארונ .ְךיִמֲחַר רוכז .ּךֶמַע לֹוקָל .ןודא קיח
 רֵּבַנְל שורר .ְךיֶלֲחְיְמ ןֹומֲה תשיג .ְךיָלָעְפִמ םָצוע ןיִּב .ףילא ךורע ןיִא

 עֶרֶז .ׁשְרוק תַרדַהְּב םיִלָלַהְמּו .שְרוק תַלּומֲה יָנֹוה :ישחי תא .ְףיִלָיֲח
 וישי ,םיִנֵפ יעְּבְרִמ יִרָסְפַמ ;ןויא .ׁשָךֹוק יִליֵאְּכ בושח . ׁשָדֹוק תַאּובְּת
 לכל אֵׂשַנְתִמ : ישחל תא ,םיָנָּפ אֹוׂשְנ ִתְלַבְל . םיִנָּפ לָּכ ְךֶרֵקַבְּכ . םיִנֵפֹוא םִע
 תת םָנֹוֲע ,ׁשֹורְד םיִבָבֹוׁשַל הָחיִלְס ,ׁשארְמ תיִרֲחַא ץעונ .שארֶל
 - ,םיִנְנַחַמ גַאש לוק ,םיִנָנַרְמ יח יָתֹוקְדִצ , םיִנָנְר ףֵנְּכ יִדּורְּפ : ןייא < ׁשאֹרֵמְּכ
 םיִרָקְּבַלְו םינאוש .םיִתָלָא תובְבְר ןָאְנָש ; ישחל תא ,םיִנּונֲחַתְבּו ןיִחְּב הֵצְר

 : םיִפְלַאְמ הָרְמִוו הָרֹוּת .םיִפֵלֲא ּוגיֵׂשֵי ףקנת ווח : םיִפָלֲחְנ
 : שודקו אָרֹונ .ְךיֶמֲחַר רֹוכְז .ךֶמֵע לֹוקְל ןֹורָא ק"וה

 ;רנָל חַלֶס םּוחַרְּכ הָּתַאְו ןֵכְבּו

 ,ּוניֵלֲע ּובְׁשָח רֶׁשֲא לָּכ ,ּוניֵרָצִמ םקְנִה .ּוניֵתֹונוע ּונָל רָּכְזִּת לא
 הָּתַאְו .ונלוע תֶא רפשתו .ּונְנעְתְ אָרְקנ ֶָׁשְּב ; התאו

 . עיפות וניִלַע ךְתּוכְלַמּו , עיִדות ד ממר לוג התאו ,ּוניִלָע ְךולְמִּת
 תובָא אָנ רֹוכְז ,םָלֹועְל בֵצֵנ ּךֶרָבָד : התאו ,ַעיִׁשֹוּת ונתוא זָאְכּו
 ןֵחְו . זָאָמְּכ ונ5 הָצָרֲה : ; התאו .םָלֹועְל ּךְתיִרְּב םָקָהְו . םִָלֹועָה
 .ףשדק ןועממ הָפיֵקְׁשַהְו ; התאו .וָּפִנ םיִדָמָחנ דמו .זָע ּונָל

 ט"ע שוריפ
 טכרָאפ ןִיגָעוו ןּופ םיִאְמַח ײרָעַײא ןּופ ךַײא
 רהָיא חָלְוִאָל ,ןַירָאצ ם'טָאג ןופ ךייר םָעד רַאפ
 , ןוהט טִינ להָאמ :!רֶעדנַא סָאד דניז יד טלָאז
 גנּורֶעכַיזרַאּפ םֶעד ףיֹוא ךַײא .טלָאז נוא לש

 ז ןיזָאלרַאפ טָאג ןופ
 טֶעּבִיג ןַײמ ּוצ טָאג ּוד ךיד רֶעק יִׁשֲחל תֶא

 ּוד ךָאד גִילִיוַאּב ןָעַײרש ןַײמ יקש
 ; טָאג רָעגילַײה

 ןַײד ןופ לֹוק םֶד ּוצ רֶעה רַאה רֶעזנּוא ליקָל ודא
 12 10 (ט"צ רווחמג

 + םַײקמִירַאּברָעד ןַײר קנָערַיג רו) ,קלָאפ
 : טָאג רעילה נּוא רֶע גיטכרָאפ ּוד אָדֹונ

 ןיקנָעדָיג םִינ זנוא ּוצ טסלָאז ּוד רות לא
 ןָא ןָעפּור רַימ ּךֶמֶׁשְּב ,דנַיז ַירֶעזנּוא

 םָאג ףיר ןִיטֶעּב רימ ונעו , ןַימָאנ ןַײד
 זנוא והמ הָּצְרִה ,ןירָעּפטנֶע זנוא טסלָאז
 זנוא םיה נּוא , רֶעהְירּפ יוו יֹוזַא ןָעגְילְיוואּב

 רַימ ןֶעלָעוװ דטְלנְו , ַחֹּכ קרַאטש ןַײד טָימ
 ןינָעז רָעטרֶעוו ערהוא סָאד הָרֹוּת יד ןִינרָעל

 | רענוטסולג
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 ףֹוכָז ;החאו ,ףְתָשודק םוי לֶכְּב ץיִרֲעַנְו ..ּףֶׁשָדְקִמ תֶא םַמּוקְו
 םֶהיֵתֹוּבּורֲא לֶא םֶביִׁשֹותְו , םיִנֹורֲחֲאָל אָנ חַּלִמּו . םינושאר תקרצ
 .ּדָחֶלֲחַנ תֶא רֶבּו .ףֶתיֵעְרַמ ןאצ לַע הָסּוח ;התאו ,םיִנֹויַּכ
 ּונַּב ַעיִדֹותְו ,ףֶדֹובְּכ הָאְרַּת רֹוהָט 1התאו .ּףֶתָד זָאַּכ םֶדֶמַלְו
 ,ּךֶב וחמש ךיִאָרי 1 התאו ,דֶרּוחיִו ףארומ לוע לוס . ףדוה
 ךיֶמֲחַרְּכ :התאו , ְךֶל ּודְבַעַי הָכָלְמַמּו יֹונְו .ְךֶל ווֲחַּמְׁשִי םוי לֶכְבּו
 ךֶרֵבְל ? התאו ,ּונָמִע תֹואָבְצ יי ,ּונאָרָק ףֶל םוי ֵכְּב יִּכ ,ּונָמִע הֵׂשֲע
 ִתְנַנֹוּכ םֹוקְמִּכ , תיִׁשאֹּרְּב ךיֶניֵע תיִׁשָתְו ,תיִׁשאֶרָמִּכ .ךולְמִּת
 הָזָחְנ ְךיִתֹואְרֹונ ,הֶּלַגְּת ּוניִלֲע ךְתּוכְלַמ } ;התאו ,תישאְרִמ
 ּנְֲמַׂשְו . ֵָּתִמֲאַּב ּונָחָב ; התאו ,הֶלֵנְּת ְךיֶמֲחַרְּב ןֹויִצִמּו . הָלֵעְתִנְו
 ,ץֶרָאָּב הָכָרְּב ונֵמיִׂש : התאו , ךֶהָלֲחַנו ףמע ּונְחַנֲא יִּכ - ְךֶָעּוׁשיִּב
 רַבְדִּב ונע : התאו ,ץֶרָאְּב הבל בֵׁשִנְו ,ץֶרָאֵמ םיִעָׁשְר רֶעַנְתּו
 ,ףֶתיֵעְרַמ ןאצְו ףִמִע ּונְחַנֲא ב ,ֶתָנּומֲאָּב ּונֵעיִׁשֹותְו ְךֶּתַמֲא
 הָאְמּומ ריִסָתְו ,ןֹויְבִצְּב וניִלֲע ףולמו ,ןֹויִצְּב רֵאָה ְךיֶנָּפ } התאו
 ףדימ . לֹּכ לע םיִלֹודְנ ךיִמֲחַרְו , לֹּכַּב הָּתַא קיִדַצ : התאו ,ןֹויִצָמ
 6 םֶחַר . ףיִאְרֹוק לֶכְל הָּתִא בורק + ;התאו ,לֹּכֲה ְךֶלּו אּוה
 ִּכ ,ןועל אָנ חַלֶס םּוחַר ;התאו ,ךיִרָי חשעמ םח יִּכ .ּךֶכיִלְמַמ
 אר נב ףְמֶׁש : התאו ,ןֹוֲע רֵּפַכְּת הֶּתַאְו .ןָֹע אֵלָמ םָדָא לָכ

 ט"ע שוריפ
 יד ּוטסלָאז ןֹויִצ ןופ נּוא ןויצמ , טּביֹולְיִג = ףיֹוא לֶעטש סמי , דלָאנןיג ןופ רעגיטסולג
 ,ןיקָעלּפטנַא טַײקמִירַאּב רֶעד ןַײד טימ ַעלַא ןיקראטש רימ ןָילָעוו שְרְקִמַה תיֵּב ןַײד
 ,ףלנה ןַײד טימ ןנוא ַײרפ רֶעד נוא ּונֲחְמִׂשְו סָאר קנָעדִיג רֹוכְו ,טַײקגילַײה ןַײר גָאט

 תּוכְז ר רֶעַײז ןופ ּבֵיגרַאּפ נוא חַלֶסּו , תֹובָא יד
 נוא םֵּביִׁשֹתְו , ץטשרעטנוא יד ּוצ ןִיגָעוו
 יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןַײק ןירעקמוא ַײז טסלָאז
 רֶעַײז ּוצ םּוא ףיז ןִירָעק ןָעּביומ יד יװ
 וד רֹוהְּט , ןעטסענ ירֶעַײז וצ נוא רֶעטְסנֶעמ
 , רֹובָּכ ןַײד ןעזַײװ טסלָאז טָאג רֶענַײר
 ןייד זנוא ןיא ןעסיוו ןיזָאל טסלָאז ַעיִדֹותְז
 ןיגָארט ןִילָעוו רימ נּוא .לֹוּבְסִנְו , טונהניוש
 .נווא ןַײד גוא םכרָמפ ןַײד ןופ ךָאי םָעַד
 ּוטסלָאז ףיירגינעק ןַײד ֶתּוכָלס , טיוקניצ
 יגיטכראפ ןַײד ּךיִתֹואְרֹינ ,ןיקָעלּפטנַא זנוא ףיֹוא
 ןָירָעוו ןילָאז גּוא ןהָעז רימ ןילָאז ןובַײצ

 (מ"ע רווחמ)

226: 
 סב 1

 ,דנַיז יד וצ ביגרֲאּפ , , רֶעגימרַאּברָעד .םּוחַר
 זר גוא דניז להיפ ןִינָעז טייל עלַא ןֶעד יִּכ
 ןיּבֶעגרַאֿפ טסוהט נוא גַימרַאּברֶעד טסיב
 יימוריג זנוא ןָא זיא ןַימָאנ ןַײד ףסש  דננז יד
 רָימ ְךָאָרקִנ ,ןיזָאלרַאפ טִינ זגוא טסלָאז וד גּוא
 , ןִירָעפטנֶע זנּוא טסלָאז וד נּוא יד ןָעפּור
 .רֶעד וטסלָאז ןִיגָעװטינַײר ןופ גּוא ָנצַמְל
 טלַאטשִיג סָאד ראית ,ןיגיוא ָערֶעזנּוא ןיטכַײל
 נּוא ֶתֶרֹוְבּי ,ןיזַײװ זנּוא וטסלָאז הָניִכְׁש ןַײד ןופ
 ןוכַאמ גולק זנוא ּוטסלָאז הָרֹיִּת ןַײד טימ
 שאה ָעטֶנּפ נוא ץטוג יד ןיא נוא הָעְרִמְבּו

 ו ןֶעשַאּפ זנוא וטסלָאז

3 
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 {חתא ,ּוניֵניֵע רַאָה ףנעמלו ,ּונֵנֲעַת חָּתִאְו ּףאָרְקִנ . ּונֲחיִנֵּת לֵאָו
 ןֵמָׁשְו בוט הָעְרִמְבּו .ּונֵמְּכְַּת ְךְתָרֹותְבּו ונָאְרִּת ךיֶנְּפ ראות ןזח

 ;ּונל חלָס םּוחַרְּכ חָּתַאְו .ּונְערת |

 : לָעופ לֶכְל םּוחרו התא ןונח א .ןֵכְבּו
 םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִאָּב ףא + ; לַעופ לָכָל םוחר הָּתַא יִּכ . ְףיֶנָפְל ןיִתְּב םיִרְמֹוא ךַא

 הָּתַא יִּכ , ףיֶנְפִל הָלְפְתְּב םיִׂשָג הַא : ;לַעוּפ לָכְל םּוחַר התא יּב .ףיִנ פל
 : לַעוּמ לכל םּוחַרְו נח . הללו םָמֹוי ְףֶתָדְּב םיִׁשָרֹוד ְךַא :לעופ לכל םּוחַר
 זחַלְס םירמואו ְךַא : : לעופ לָכְל םּוחַר התא יִּכ ,תֹוחָּבְׁשִתְ לֶלַהְּב םינוה ְךַא
 יִּכ .ְךיֶנָפְל הּלִפְתַּב םיִקֲעֹוז ךַא ; לַעוּפ לָכָל םּוחַר הָּתַא יִּכ .ּוניֵגֹועַל אָנ
 ןּונַח .ףֵּתִלַּב | יִא יב ףהיִרְב דוס םיִרְקֹוח ףא ;לַעוּפ לכל םּוחַר הָּתַא
 םּוחַר הָּתַא יִּכ .לֵאָּכ ןיִא יִּכ .לֵאָרְׂשִי עַמְש םיִנֲעֹוט א : ;לַעוּפ לֵכְל םּוחַרְו
 םּוחַר הָּתַא יִּכ ,ׁשֶרָּפְִי םֶהיִפְבּ . שְרופְמַה םָׁש םיִעְדֹוי ְךַא } :לעופ 5
 הָּתַא יִּכ .םיִכְרוע הי נפל הָשּודְק . םיִכָאְלַמְ םֹויַה סל ְךַא : לַעופ לָבְל
 םּוחַרְ ןּונַח .םיִנֵעְתִמּ 'םיִמָצ םֶלֶכְו . םייְִ םֶהיֵׁשּובְל ךַא לַעֹוּפ לֶכְל םּוחַר
 יִּכ .םינוע אָנ חלס ,םיִנֲחִמ םֶהיֵאָּמַהְ , םיִדיִנַמ םֶהיֵׂשֲעַמ ְךַא : לעופ לָכָל

 הֵּתַא יִּכ ,םֹויַה כָל ִּתְחַלָסְו ,םֹויַה םיִאָרְקִנ הא :לעופ לָכְל םּוחַר הָּתַא
 תֹולּוצְמִּ ְךיִלְׁשַּת םֶהיֵתֹונוֲעַו ,םֹויַח לֹוחְּכ םִרּופמ ְךַא : לַעוּפ לָכְל םּוחַר
 רקוח יִנְפִל ,תושודק עַּבְרַא םיִנוע ךַא : לעופ לֶכְל םּוחַר הָּתַא ייַּכ ,םִי
 .םיִבֹוט םיִיַחְל םֶדֶקֶּפ ְךַא : לַעֹוּפ לֶכָל םּוחַרְו ןּונַח . תֹורָּתְסִ לַּכ עֶרֹויְ תוילָּכ
 ָךַא :לעופ לֶכְל םוחר הָּתַא יִּכ ,םיָיַח רוקמ ְךֶמֵע יִּכ , םייַח םִיַמְּב םֶרֲהַטְ
 : לעופ לֶכָל םּוחַר התא יִּב ,הָנָמ יִמְל אח אָנ חֹלֶס .אָנ לֶא אָנָא םיקעוצ
 יִּכ ,םיִנָבּו תובא םיִאָרּוק שודק שורק שודק , םי שיִעְרַמ שַעַרְּב םָלוק ּףא
 . הָּתַע םנ הָׂשֲע .ףנעמל ,הָּתַא ןורֲחְַו ושאר ְךַא ג : לַעופ לכל םּוחַר הָּתַא
 יִּכ ונע ףיִלא נֲאְרַקְּב ,ּונֵָלַפְּת עַמְׁש ךא ; לַעוּפ לבל םּוחר הָתַא יִּכ

 לֹוקְּב עמשּו םֶנָע .םֶהיֵניֵע הל םילות ףַא וח : לעופ לֶכְל םּוחַר הָּתַא
 : לעופ לכל םּוחַרְו ןּונַח . םֶהיֵתֹונֹוֲעַל אָנ חל , םֶהיֵתֹולְפּת

 ןוראה ףישעמ אָרֹונ המ םיהלאל ּורְמִא ןֵכְבּו ןיחתופ

 .ומע תּורָּפ ׁשיִחָמ ,ֹומָלֹועָּב ְךֶלֶמ לא :םיהלאל ורמא
 ו ו ב אירו ו

 1 0 שוריפ
 םאָנ יי .טאָנ ּוצ טְּביױל פימלאנ ּורָמָא .טאָנ וצ טְּביול ויסש ,'ױזַא וא ןָבְבּ

 ,טְלעוֶו ןייז ןיִא גינעקא זיא ןיִנעֶז גיִטְבְראָפ ראָנ יו) אָדֹונ המ
 ןייַז ןּופ גְנּוזייֵלְרעֶדַא לי רֶע שפט : קְרעוֶו ענייד |

 קלָאפ | 14 10 (ט"ע רווחמ)
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 ייל ּודֹוח , ֹומִע הָחיִלְס יִּכ ,ֹומָאֹונ רַבְד םִיקָל
 :ומָשְב וארס

 שיחמ .ֹולְדָנ בֹורְּב לֶלּוהְמּו ְךּורָּב :םיקלאל ּורְמִא
 םיִמ דדמ .ֹולְרָג לכל תוארה ,ּולָהְקִל הֶחיִלְס
 :ן5 ּורְמַז ול ריש | ולַעָשְּ

 | .ושידקהל הָחיִלְסִּב .ושודק םע לאוג :םיהלאל ּורְמֶא
 .ושודה םהרבא ערָזְל .ֹוׁשְדְקִמ תיֵּב ןֵנֹוכְמּ
 : ושדק שֵׁשְּב ּולְלַהְתִה

 םעְל חלו .וזּוע עיִקְרִּב חָבּושְמּו לּוגָד :םיקלאל ּורְמִא
 .וזועמ תַרָע ןֵכָל ,וזועמו וזנע רַבְדַּב ,וזַּב וז
 :וזּוע ודו ושרד

 ,הֶׂשָעְו לַעָּפ אּוהְו .הֶׂשָע רֵמֲאַמְּב לֹּכַ ;םיִהְלאֵל ּורְמִא
 ורָכְז ,הָסָח וב םַע ןֵכָל .הָמּומֲע םואל הלוס
 ;הָׂשָע רֶׁשֲא יִתואָלְפ

 ט"ע שוריפ
 יִד ןייז םייקָמ לאָז רֶע טל ,קְלאָפ
 ןעֶד ,טְנאָעֶג טאָה רֶע סאוָו דייֵר
 םּורָד יד'* ,םֶהיֵא ייֵּב זיִא גּוּבעֶגְראַפ יד
 .ןעֶמאָנ ןייז ןיִא טָפּור טאָג וצ טָּביול
 טְשְטְנעֶּבעֶג דירג , םאָנ ּוצ "ביל ּורְִא
 לְהיִפ ןייַז טיִמ רֶע זיִא טְּביולעֶג גוא
 ןעֶלייֵא טוהט רָע .שיחפ , טייֵקְרעֶּפְכַא
 א תֹואָרִָל גנולְמאַזנייֵא ןייז ּוצ גְנּוּבעֶגְרַ
 רֶע ידמ ,םייֵקְרעֶּפְכַא ןייז עלא ּוצ ןעֶזייונ
 םיִמ ןעֶרעֶסאוַו יִד ןעֶטְסאָמעֶג טאָה
 םֶהיִא ּוצ טְגְניִז םּורעָד יייש ,טיִרְמ ןייז
 רעֶזייֵלְרעֶד רעֶד דאג ,םֶהיֵא טְּביול נוא
 ןְגיִלייֵהְי ןַצ הָזיִלְפִב ,קְלאַפ ניֶלייַה ןייז ןופ
 , גָנֹוּבעֶג ראפ ר ןעֶנעוֶו ןופ םֶהיֵא
 ,שְדקִמַה תיֵּב ןייַז ןָאטייֵרְּב רֶע נּוא כמא
 ןייַז םֶהְרַכִא ןופ רעֶדְניִק יִד וצ ₪

 10 (ט"ע רווחמו

 מנ

 םֶהיִא טָּביִול םּורעֶד לה ,ןעֶניִלייֵה
 רעֶד לּגג] | ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵח ןייז טיִמ

 ןקראטש ןייז ןיִא טְּביֹולעֶג זיִא רֶע טאָג
 ןעֶדוי יִד טְּביִגְראַפ רֶע ניס ,לעֶמיִה
 ןעֶגעוֶו ןופ "וז םַע, ןעֶסייֵה ייֵז םאוָו
 טייֵמְׁש ייֵּבְרעֶר סאוָו הָליֵמ תּוכְז םעֶד
 יוו לֶהיִפ ױזַא תיִרְּב לְהאָמ ןְהעֶצייֵרְד
 ,לְהאָצ רעד ןיִא טאָה "זז, טְראוָו םאָד
 םאוָו ןעֶגעוֶו הָרֹוּת רער ןּופ ל ךיוא רכב
 גנּוטְסעֶּמ יִד נוא יקל יד זיִא יִז
 םּורָד גל ."וזוע,ןָפּורעֶגְנָא טְרעוֶו יז נא
 וש , םייקראמש ןייז ןופ הָדֵע יד
 רעֶד יש ,הָרות יִד נוא טאָג טְׁשְראָפ = :
 .אָׁשאַּב ןעֶגאָז םעֶד טיִמ םלא טאָה אָד
 טְקְרעוֶועֶג םֶלֵא טאָה רֶע נא אּוהְ .ןעֶּפ
 עֶבעֶגְראַפ טּוהְמ רֶע םלמ ,ןג הָטעָג נּוא
 ןַײז 18
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 םימשו ץֶרֶא לע .ֹודְבִע רַבְד םיקמו :םיִהֹלאָל ּורְמֶא

 רבְדִּב ּואְרְקִנ רֶׁשֲא ,ֹודֲחַיְמ םעְל חלוס ,ֹודֹוה
 ֹודְבַע לֵאָרְׂשִי עַרָז .ודוס

 .ץֶרָאָה גוח לע בשויה .ץֶרָאָה עקֹור הֶז :םיקלאל ּורְמִא
 .ץֶרָאָה דסֹויְל ּורְמִא ןֵכָל .ץֶרְֶּב רֶחֶא יוגל חלוס
 ;ץֶרָאָה לָכְּב ּוניֵהֹלֲא יי אוה

 בּוׁשָי ,ּותְדָע ןנוחו ןּונַח .ֹותָנֹועְמִּב יח :םיהלאל ּורְמִא
 ,ֹותיֵבְל םיִמֲָחַרְּב
 ;ֹותיִרְּב םלועל

 ,ֹותְׁשּורְי יִאְלְּט ,ֹותָלֲחַנ יִפט :םיהלאל ּורְמִא

 רַכְז ,ֹותיִרְבִּב יֵאְבִל ןֵכָל

 םיקי

 תֶא תַרָּכ רֶׁשֲא ,ֹותְרְותְּב קּוקחּ ,ֹותָרְמַא ֹומיִלָע
 .ֹותָע ובְׁשֹ םֶהָרְבַא

 ט"ע שוריפ
 טְנאָרְמ רֶע סאוָו קְלאַפ טְּבעיִלעֶג ןייַ
 סאָד םּורעֶד ₪? . ןַא ןעֶריֹוּבעֶג ןופ ייֵז

 .םֶהיִא ןָא ְךיִז ןעֶציִׁשאַּב סאוָו קְלאָּפ
 סאוָו רעֶדְנּואוו עֶנייַז םֶקְנעֶדעֶג יו
 יאַּב רֶע נּוא פיקו ,ןּוהֵמעֶג טאָה רֶע
 .טְכעֶנְק ןייַז ןּופ דייֵר יד טְניִמעֶטְׁש
 לעֶמיִה םעֶד ףיוא זיִא טייֵהְניוׁש ןייַז יז
 .ְךאַפ רֶע 5 , דָרֶע רעֶד ףיוא נוא
 ןעֶגיִצְנייֵא ייֵז סאָוָו קְלאַּפ םעֶד ּוצ טְּביִנ
 ןעֶפּורעֶג ןעֶרעוֶו ל סאוָו דשא םֶהיִא
 רעֶד ןּופ תודוס עֶנייֵז ןופ רייֵר יד ןיִא

 דניק יד ןְנעֶז סאָד לכ , תֹוְצִמּו הָרֹוּת |
 טאָנ רעד הו .טְכעֶנְק ןייַז לֵאָרְׂשִי ןּופ
 םעֶד ףיוא דִרָע יד סיֹוא טייִרפְׁש םאוָו
 םעֶד ףיוא טְציִז רֶע בֵׁשֹויס . רעֶסאוַו
 .ְךאַפ רֶע פל , ךֶרֶע רעֶד ןּופ לעקְריִצ
 רעֶר ףיוא עֶטְּבעיִלעֶג עֶנייַז ּוצ טְּביִנ
 רֶע םעֶד ּוצ טיול םּורעֶד ול? \ רֶרֶע

 16 10 (8"ע רווחמ)

 זיִא רֶע = ,דָרֶע יִד טסַעָפ דְנּורְנ
 רעֶצְנאַנ רעֶר ףיוא טאָנ רעֶזְנּוא טאָג
 .לעֶמיִה ןייז ןיא טְּבעֶל רֶע יס , טְלעוֶו
 +ךעֶד נּוא גיִמְראַּבְרעֶר זיִא רֶע וגס
 רֶע ישי .הָרע ןייז רעֶּביִא ְךיִז טְמיִראַּב
 .ְמיִראַּבְרעֶד טיִמ ןעֶרעֶקְמּוא יז לאָז
 תיֵּב סאָר זיִא סאָד זיוה ןייַז ּוצ םייק
 יִד ּוצ טְכעֶר זיִא םּורעֶר גל , שרקמה

 ןייז ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו ייֵז םאוָו עָלַא
 יאָר רעֶד יג .טאָנ ןעָּביול ּוצ תיִרְּב
 ְרעֶבעֶז ןייז יִּבייֵא ּוצ טְכאַדעֶג טאָה
 ןייז ןּופ רָנּוזעֶג ןיילק סאָד יש ,טייֵה
 ..הָׂשּורְי ןייַז ןּופ ְךיִלעָמעֶל יִד יִאְלִפ ,ּבֶרַא
 ןייז ןעֶגיִטעֶטְשאַּב ףיוא לאָז רֶע שנ
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םֶע יוִו וזַא קּוקַּ ,גאָז
 .טֶהָרְבַא תֶא תַרָּכ רָשָא, הָרוּת ןייַז ןיִא
 ןעֶטיִנְׁשְראַפ טאָה רע סאוָו יֹותָעּובְׁשּו
 :סאוָו הָעּובְׁש ןיינ גּוא םֶהָרְבַא טיִמ

 רע
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 םיִיַחְל ויָאְרָי ,קֹוחָל םיִרָׁשיִמ ץֵעֹוי :םיקלאל ּורְמִא
 הָעֹורְל עַמְׁשַנְּכ .קוחמל 'אָמַחְל חלופ ,קֹוחָל
 :קוחל בֲֹעַיְל ָהָדיִמֲעַינ סוחְרַמ

 ,םָלֹועְל בַצנ ורבד .םֶלוע יִהלֶא ףיקפ :םיהלאל ּורְמֶא
 ,םֶלֹועְל ֹומְׁש םיִלְלַהְמ ּונְחַנֲאַו ,םֶלָעַנ לֹּכִמ אּוהְו
 :םֶלּועָה דַעְו םָלֹועָה ןִמ לֵאָרְׂשִי יַהְלֶא יי ורב

68 958 

 ,ֹודֹוה תַחַתְבּו םּורְּ | .ודועוב רידא \ :וניקלֶא הֵׂשֲעַמ
 ןֵכָל ,ֹודְבֵעְל םיקמ רֶבֶד .ּודְבֵעְל רֹוא הָלֵנ
 ;ֹודֵבְלִמ דֹוע ןיִא הָאָנְתִי

 ִרָע הָנֹומּו רַפֹוסְו .דע יִמָלֹוע ריִּבִמַה ונֵחֹלֲא הָׂשֲעַמ
554 6676 

 ט"ע שוריפ

 ץעוי א זיִא רֶע זץ" , ןּוהְטעֶנ טאָה רע

 ,ןעֶּבייַרְׁש ּוצ ןָא טייֵקְניִמְראַפְמְכעֶר

 םּוצ רֶע לאָז רעֶטְכְראָפ עֶנייֵז ויו

 ְראַפ לאָז רע מלוס .ןעֶּבייֵרְׁשְנַא ןעֶּבעֶל

 .ןעֶקעֶמְּפָא רֶע לאָז דָניִז יִד נּוא ןעֶּבעֶג

 יעָנ טרעֶהעֶג זיא םַע יִװ ױזַא עטְׁשִנְּ
 ןָא גְנאַל ןּופ ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ּוצ ןעֶראוָו
 יִּתְחַלָס; טְנאָזעֶג םֶהיֵא טאָה טאָג סאָד

 סאָד טאָה רֶע נּוא ! קיִדימעַנ , ִיִרְבִדַּב

 סאד ץעֶזעֶגַא וצ בקעי ּוצ טְלעֶטְׁשעֶג

 רּופּכ םוי םגא רֶע זיא רהאָי עלא

 ןּופ טאָג רעֶר ףיקּפ . דָניִז יד .פחומ

 עֶנייֵז וָבָ . קְראַמש זיא טְלעוֶו רעֶד

 , ניִּבייֵא ּוצ טְגיִמעֶטְשאַּב זיא דייֵר
 , ןעֶליֹוהְראַפ עלא ןּופ זיא רֶע נוא אּוהְז

 ןופ ןעָמאָנ ןייז ןעֶּביול ריִמ נוא ינו
 : ןיִּבייִא זיֵּב ניִּבייֵא

 11 אי (מ"ע רוזחמ)

 יִר סיורנ ןעֶנעֶז יוזא גּוא לייג ןֵכְבּו

 .םאָנ רעֶזְנּוא ןופ קְרעוֶו
 רעֶזְנוא ןופ קְרעוֶו יִד ּניהיא הֵׂשֲעַמ

 יא קְראַטְׁש זיא רֶע רידא ,טאָנ
 ְךייֵהְרעֶד ןיִא םּורְּב ,גָנּוניִטעֶטְׁשאַּב ןייַז

 ,טייֵהְניוׁש ןייז זיא רעֶדיִנ רעֶד ןיִא נוא

 יְטְנַא טְכעֶנְק עֶנייַז ּוצ טאָה רֶע חל
 ,הָרֹוּת יִד זיִא סאָד טְכיִלַא טְקעֶלְּפ

 | םיִקיִרַצ נּוא םיִאיִבְנ יד סאוָו דייִריִד
 .טְכעֶנק ןייז ּוצ םייקמ מ רע זיא שריר
 ןעֶד ְׁשְרעֶהעֶג םאָנ זיא םּורעְר ₪1
 ראנ ןעֶדְנאַהְראַפ טיִנ רעֶנייֵק זיִא םָע

 רעֶזְנּוא ןופ קְרעֶוֶו יִד שט .ןןייֵלַא רֶע
 נגא טְָנעֶקְרעֶד אָד רעֶד ולס , טאָג

 גוא ןעוֶועֶג זיִא סֶע סאוָו םֶלַא טְסייוו
 ךֶע רֵפֹומְ ,ֿביִּבייֵא ןיִּב ןייז טעוֶו סאוָו

 יר ןופ םיִׂשֲעַמ יִר טְלייֵצ נוא טְּבייַרְׂש
 ןעשטנעמ 1
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 ןֵכָל  .רֶעְסִמְּב הָפֹוצ דֶלֶה .דעונ ֹובְשֹומ ו ,דַע

 :רֶע ְךִּתַ ץֶרֶאָל טיִּבַמַה הָאְנְתִי
 ולְלִּכ .ֹומֹודֲה ַעֵדֹוי .ומלוע ןעוט :ּוניֵהֹלֲא הֵׂשֲעַמ

 יי הָאָנְתִי ןֵכָל ,ֹומיִקֲהַל דעְל ,ֹומֲאֹונְּב
 : ;ֹומְׁש תֹואָבְצ

 .ולובז לַע אָרונ ,ֹולָעְפִמְּב לָשומ :ּוניֵחֹלֲא הֵׂשֲעַמ
 תֶאְנְתִי ןֵכָל .ּוליֵח בורְּכ ֹוזוע .ולְדנְּכ ודולס
 ;ול לַעַמָמ םיִדְמֹוע םיִפְרְׂש

 םיִבַמּו הפוצ .ונועמ יֵמְׁשִּב ורֶאָּפ :ּוניָהְלִא הֵׂשֲעַמ
 + יַנֹומ בֶרָקְּב הָדֹור ,יַנֹומֲהַּב ומש סולק .יַניֵעְל

 ןוראה ןירגוס
 ;ײ ישעמ םיִלֹודְג הֶאְִת ןֵכָל

 +הָמָר ֹותְדיִּפָר ,הָמְרִמ ות ותָבָש ,הָמיִזְמ יָתולּּכֲחַתְ שונא הֵׂשֲעַמ

 ;הָמָר לָבָהַל םֶדָא הֶאְנֶתִי יא .הָמָרֲא ףיִעְסָּב רּובק

 ט"ע שוריפ

 טייָהְניוש יִָר וז .ניִּבייֵא זיִּב ןעָשטְנעמ
 טייֵרְּבעֶגְנֶא זיִא רֹובָּכַה אָסָּכ ןייז ןופ

 ןעְֶׁטְנעֶמ יר ןופ הָבּשַתייַנ צלב
 טְלעוֶו רעֶד ףיוא ַחיִנְׁשַמ זיִא רֶע ל
 רֶע זיִא םּורעֶד , יִז ןעֶנְרעֶלְרעֶטְנּוא וצ
 ּוצ טקּוק אָר רַעְר טייט ,טְׁשְרעֶהעֶג
 רֶע ןשט , טְרעֶטיִצ יז נּוא רֶרֶע רעֶד
 טְסייוֵו רֶע טי .טָלעוֶו ןייז טְנאָרְּמ
 זיִא יִז סאוָו ,ףְראַדאַּב דרֶע יד סאוָו
 יִד טאָה רַע וְלִּכ , ליִקְנעֶּב סופ יי
 וצ דל יןדייר ןייז טיִמ טְנייֵרְקעֶג טְלעוֶו
 .ניִּבייֵא זיִּב טְלעוֶו יִד ןייטש ןעֶכאַמ
 סאָד טְשְרעֶהעֶג רֶע זיִא םּורעֶד וּגָל

 רֶע לשיפ ,'תֹואָבְצ יי, זיִא ןעֶמאָנ יי
 .רֶע איג .קְרעוֶו עניי ןיא טְניִטְלעוֶועֶג

 סאָד גיִרעֶּבְראַה ןייז ףיוא גיִטְכְראַפ זיִא
 ןיִא .ביול יז ודּוָפ , לעָמיִה רעֶד זיִא |

 יראַטְׁש ןייצ יז .טייֵקְרעֶּפְכַא ןייז יו
 11 וש"ע רוזחש\

 ןייז ןופ טייקסיורנ סאָד יוִו זיִא טייק
 ֹטְׁשְרעֶהעֶג טאָג זיִא םּורעֶד כָל ,לֵיַח
 ראפ ןייֵטְׁש םיִכָאְלַמ עֶגיִרְנעֶנעֶרְּב יד
 ..םהיִא ןעֶניִדאַּב 'וצ לעֶמיִה ןיִא םֶהיֵא
 .לעֶמיִה עֶבֹוה ןי זיִא טייֵהְנוׁש ןייַז וי
 עֶנייַט ּוצ טקוק נּוא טְהעְז רֶע הָפֹוצ
 ןעֶמאַנ ןייז ןופ ביול יִד פולק , ןעֶגיוא
 .לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ גְנּומּורְּב ןעֶׁשיוִוְצ זיא
 שר טְשְרעֶהעֶג רע זיִא םּורעֶד וטל

 .:םיורְג ןעֶנעֶז טאָג ןופ םיִׂשֲעַמ יִר
 ןיִׁשְטְנעֶממעֶר ןּופ קְרעוֶו דשא הָׂשֲעַמ

 פא ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַרעֶג עֶגייַז נוא
 טְפָא זיא גְנּוציִז ןייז וב .טְכעֶלְש
 בנּומעֶּבְסיֹוא ןייז וְניִפְר .טייקשל אֵפ ןיִא
 ײאָרְנאַּב טְרעוֶו רֶע יא . םיִרעוֶו זיִא
 -,רֶרֶע רעֶד ןּופ טְלאַּפְש א ןיִא ןעָּב
 יִטְלאַה גיִדְרעֶפאָה ְךיִז לאָז יו נא דיו
 3 3 ןיֶביִלְגיִ טיָנּוצ זיִא רֶע סו ׁשְטְנעֶמ רָר
 לבא 2
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 . 'זימ ןיחתושו

 ,הָמיִלְּב לע ץֶרֶאָה עקור ידש :ּוניֵהֹלֲא הֵׂשֲעַמ לבא
 ,הָמָדֲא םִיַמ לע ןֵּכִּת ,הָמֵׁשְל תוויָה יִלַּב ָהיֶנְכֹוׁש

 .:הָמְלָשַּב רֹוא הָמֹוע הָאְנְתִי ןֵכָל .הָמָמֹורְל ֹומְׁש ףיקת
 ; ּוציִרֲעַי הָמיִאְּב םֶהיֵלֲע אָרְונְל ןֵכְבּו

 .חרק יֵלּולְבִּב .ץֶמֹוא יִריִּבַאְּב . ןֶמֹוא יִלֲאְרָאְּב ..ּףֶתָמיִא רֶׁשֲא
 ; םֶהיֵלֲע ּךֵאָרומּו . חדק יִדּודְכִּב

 ילדמ . לעופ יֵלּולְדִמ ,איִג יִרְנִמ .ׁשּוג יִמּולְנִמ .הָלֵהֶת הָתיִבָאְ
 ;ףֶתֶלֵהְת איִהְו ,שַעַמ

 .םיִפָלֲא דַעַוְּב , תֹונֲחַמ ְךּולִהְּב . םיִכָאְלַמ ןֹומֲהַּב .ְּךֶתָמיֵא רֶׁשֲא
 { םֶהיֵלֲע ףאְרומו , תובבר חַּכְוְּב

 ,לֵבָׂש יִרָסַחְמ .הָבָּב רהוזמ .חנוש ויזמ ,הָלֶהְת הָתיִבָאְ
 .ךֶהֶלַחְת איִהְו , עַׁשָר ישְרֹוחִמ

 ."ָפְרַע תרשיּב , םיִקָהְׁש סּוכְמְּב ,תובְרע ַחּוּפְּטִּב .ְָּהֶמיֵא רֶׁשֲא
 ;םֶהיֵלֲע ּךָאָרֹומּו .הָנֹועְמ תֹועיִריִּב

 ,חַּפ יֵּובְלִמ ,םֶתָּכ יֵסּומְּכִמ .ץֶמָׁש יִמּותְּכְמ . הָלֵהְת הָתיִבָאְו
 : ִּףֶתְלַהְת איִהְו .רמ ינּועְלִמ

 עא וס רש

 ט"ע שוריפ
 , טָאג רֶעזנּוא ןּופ קרָעוו יד רֶעּבֶא חַׂשֲעַמ לֶבֶא

 טָאג רֶעגיטכָעמלַא ןַײא ןַיא רֶע ירש
 ,טשִינ ףיֹוא טַײרּפשִיגסיוא ררָע יד טָאה גוא
 רֶעד ןּופ רֶעניֹואוו יד טגיטָעמשַאּב רֶע ָהיֶגָנֹׁש
 רֶע ןֵּכִת ,ןָירָעוו טסַיװרַאפ טָינ ןַילָאז ַײז דרֶע
 סע ףיקפ ,רֶעסַאװ ףוא דרֶע יד טַײרּבִיגנָא טָאה
 ןיכויהרער ּוצ ןימָאנ ןיקראטש ןַײז טכָער זיא
 אד רֶעד טָאג טשרֶעהָיג רֶע זיא םּורָעד ןֵּכָל
 ;רױלק ַא טיט וו טכול טימ טלַיהַיגנַײא זיא

 ןיגוטכרָאפ םָעד ּוצ ארל , ֹוזַא נּוא ןֵכָבּו
 .טכרָאפ ןייז זיא ווז רֶעּבַיא םָאװ טָאג
 { ןיּביֹול גּוא ןיקראטש יז ןּוהמ

 ןישִיווצ זיא טכרָאּפ ןַײד עשטָאח ּףֵמָמיֵא רֵׁשֲא

 ןישיווצ יִריִּכַאְּב ,םיִכָאְלַמ ײגיטּפַאהרָאװ יד
 , טַײקרַאטש טימ ןינעז וז סָאװ םיִכָאְלִמ יד
 ןֶענֶעז סָאװ םיִכָאְלִמ יד ןישיווצ יִלּולְבִכ
 ןישיווצ יֵדּודְכִּב , ןַײא נוא רֶעַײּפ טימ טשִימִיִג
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 ,רָעַײפ 1 רֶעטיֹול ןינָעז ַײז סָאװ םיִכָאְלִמ יד
 , יז ףווא זיא טכרָאפ ןַײד גּוא םֶהיֵלֲע ףֶאָרֹומּו
 טלָאװַיג ןּוא טסָילגַיגךָאד ּוטסָאה הָלֶהְת הֶתיִגָאְ
 סָאװ ןישטנָעמ יד ןופ יִמּולְגִמ , בוול ןַײא
 קוטשַא ןופ ןִירָאװיג ןיפאשאב זיא ףּוג רֶעַײז
 םירָא ןִינָעז ַײז סָאװ יד ןופ יִלּולְדִמ , דרֶע
 סָאװ טַײל יד ןופ ילדס , םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןופ
 ןוולק נּוא םִירָא רָאג ןֶענֶעז םיִׂשֲעַמ ָץרֶעַײז
 , ב5 ןייד זיא סָאד נוא טלָעוו רֶעֹד ףיֹוא
 פימיה םָעד ןִיא זיא טכרָאפ ןייד ּוליפָא רִׁשֲא
 . דנַאה ןַײר טימ ןֶעטסָאמֶעג זוא רֶע סָאװ
 ןעטײה סָאװ לעמיה עטריצעג ןָיא גוא םֹוּכִּטְּ
 םֶעד ןּופ גנּוהּור ןייר ןיא תַוְׁשִיְּב ,*םיִקְחֶשִל
 ןיא תֹועיִריִּב , *לָפֶרֲע, טסַײה רֶע סָאװ לֶעטִיה
 רע סָאװ לָעמְיה םָעַר ןּופ גנֶעהמּוא יד
 ,ףיֹוא זיא .טכרָאפ ןַײד גוא ,,*ןֹועְמ , טסַײה
 ןַײא טלָאװֶעג ךָאד וטסָאה הֶהיִכָאְו ,ז
 ּביֹול 8
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 .קוד תַיְמְנַּב .רָפְׁש יֵמֹורְמִּב ,לֹובְז יֵלּולְסַמְּב .ְּךֶתָמיֵא רֶׁשֲא

 ; םֶהיֵלֲע ּךַאָרֹומּו ,םיִבָע תיְחְנִּב |
 . תָמָא יֵרודֲעַמ .זָגֹור יעיִבְׂשִמ שעמ יֵחּורְסִמ ,הָלָהְת הָהיִבָאְ

 ;ףֶתֶלִהְת אּוהְו .ןֶׂטֶב יֵסּומֲעַמ
 .עַּבְרַא יִדּודְצִּב .ְךּורָּב יֵחְצֹופְּב . .שודק יִחְתופְּב .ְּךֶתֶמיֵא רֶׁשֲא

 : םֶהיִלֲע הארומו . שש שש יֵפּונְצִּב
 . תָמָא יקוחרמ .םֶנָחְּב יִאְרּוקְמ . ןִיָא יָאּורְקִמ .הָלֵהְת הָהיִבֲאְו

 ;ףֶתֶלֶהְת איִהְו .קָדָצ יקירמ
 ,םּור יִלּולַתְּב ,םִיַמ יִליִבְׁשִּב ,ׁשֶא יִביִבְׁשִּב תמי רֶׁשֲא

606 = 8 +=  + 

 .ׁשָבָי ריִצֲחֶמ ,ּוהֹותָו לבהִמ טי רָשָּבַמ ,הָלְהְת הָתיִבָאְ
 יחיִרְּפַמְמ .ׁשֶפָנ ִמיִלְׁשַמִמ .לֵבֹונ ץיִצִמּו .רָבֹוע לֵצִמ

 םיִעָמְׁשִנְו . הָרָיחָי יָאיִצֹומּו .הָמָׁשְנ יִמיִנֲחַמּו . הָיַח יִפְפֹועַמּו .ַחּוד
 יח רָאְּפ ףֶל םיִנָתֹונְו ,םיִמֲחַרְּב םיִיַחְו ,םָּפְׁשִמַּב םיִתָמּו . ןיִדַּב

 ןוראה ןירגס ; םֶהיֵלֲע ְֶּתְרַאְפִתְו , םיִמָלֹועָה
 ט"ע שוריפ

 :עג ןָעְנָעז ַײז סָאװ ןָעשטנָעמ יד ןופ בוול

 ןֶע רֶעוו סָאװ יד ןופ יֵדּוכְלִמ ,דניז טימ טקעלפ

 ןופ יִנּועְלִמ ,טויט ןופ ץֶענ רֶעַד ןִיא ןֶע גנִיװצַאב
 יז טמוק הֶסָנְרַּפ רָעְוז סָאװ ןָעשטנָעמ יד
 סָאד נּוא טּומרָעוו יוו ןָא רֶעטִיּב נּוא רהָעווש
 זיא טכרָאפ ןַײד ּוליִפֲא רֶׁשֲא , ביול ןַײד זיא
 ךיד ןֶעּבַײה וז סָאװ םיִכָאְלִמ יד ןָעשִוווצ
 ןָעשיווצ יֵזְצֹופְּב , שורק טימ ןֶעּביֹול ּוצ ןָא
 יד ןֶעשִיווצ יִדּודְצִּב , ףּורָּב ןָערוור סָאװ יד
 ,ןעטַײז עלא ןופ םיִנָּפ ַא ןֶעּבָאה סָאװ םיִכָאְלַמ
 סקעז טִימ טְקֶערַאּב ןֶענֶעז ָאר יד יִּפּונְצִּ
 , ַײז ףווא זיא טכרָאּפ ןַײד נוא לעגילפ

 ןופ ּביֹול ןויא טלָאוועג ךָאד וטסָאה הָהיִבָאָו
 ןופ יִאְרֹיקְמ ,טשינ טסַײה סָאװ ןֶעשטנָעמ יד
 דנַיז לּופ ןֶענֶעז נּוא הֶפּונֲח טימ רֶעפּור יד
 ,תָמָא ןופ טַײװ ןָענָעז סָאװ יד ןופ יקגתְרַמ

 :עג ןופ גירַײל ןֶענֶעו סָאװ יד ןופ יקרפ
 ּוליִפֲא רֶׁשֲא ,ּבֹול ןייד זיא סָאד נּוא טויקגיטכְער

 סָאװ םיִכְאְלִמ יד ןַעשיווצ זיא טכרָאפ ןַײר

 ָץכֹוה יד ןיא יֵלּולְתִּכ ,רָעַײּפ ןעקנופ ןֶענֶעז וע
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 ןָעשיווצ יִלּתְלִתְּב , לָעמִיה ָענָעביוהרָער נוא
 טכרָאפ ןַײד גוא םיִכָאְלַמ עבוה יד ןּופ ךַײה יד
 טלָאװָעג ךָאד ּוטסָאה הֶהיִבָאְו , יז ףיוא זיא
 זיא רֶע סָאװ ןָעשטנָעמ םָעד ןופ ּביֹול ןווא
 ןָעשטנָעמ יד ןּופ לֵכָהִמ , טּולּב נּוא שוולפ
 יד ןּופ ריצְסמ ,טסיוו נּוא טשינ ןֶענֶעז ויז סָאװ
 . זָארג רַאד יו יֹוזַא טרַאדרַאפ ןֶערֶעוו סָאװ
 ןֶעטָאש ןַײא וו ןֶערֶעוװו יוז סָאװ יד ןופ לצס
 םָאװ יד ןופ נּוא ץיצמו , קָעווַא טַײג סָאװ
 .פָא טלַאפ סָאװ גנּואילב ַא וו ןֶענֶעז ַײז
 ןֶעּבֶעל רֶעַײז ןֶעטִילשַאּב סָאװ יד ןופ ימילשממ
 יז ןופ סָאװ יד ןופ ימירפממ ,ןֶעּברַאטש נּוא
 ַיר ןופ יפפועטו , םּוהטָא רֶעַײז קָעווא טהילפ

 גּוא יטיגממּו ,קֶעװַא טּבֶעווש ןִיּבֶעַל רֶעַַײז סָאװ
 רעד ףרוד זיא גנוצָארּפש רֶעַײז סָאװ יד ןּופ
 ףרוד זיא ןייגסיוא רֶעַײז נּוא יִאיִצֹומּו ,הָמְׁשְנ
 ןָעְרָעוו נּוא םיִעָמְׁשִנְ ,הָמָׁשְנ ץנוצנוא יד

 טיט ןָעּברַאטש נּוא ןיד ןִיא טלִימַאזֶעגנַײא
 ָעֹּבֲעַל רֶעדִיװ אֹבָל דיִתְעָל ןִילָעוו נוא טְּׁשִמ
 .ֿבּוא םיִנְחֹונְו ,טַיײקמָעראּברָער טימ ןֶערָעװ גיד
 ןעּבעג 4
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 :ְךּורָבּו שודק ,תֹובָרֲע בֵכֹורְל .תולקת בֵׁשֹויְל קיח
 יֵחְמִצְו הָכֲהַא יִנּומֶא : שודק םיִרְמֹוא .לַעַמ אָבְצ לָכְו .לֵַעַמָמ םיִקָחׁש יֵציִמֲא

 םיִרְמּוא ,םיִכיִלְמַמ ומש םיִכֲאְלַמ יִּתַבְּב ;ְךּורָּב םיִרְמּוא ,הָבָבְר
 ; בשוול .ףּורָבּו שודק םיִרְמֹוא . תיִרְּבַה רֶבוזְל תיִרְב יִנּחְּב נב ": שודק
 ׁשֶדְקִנְל . הֵקָדְצ יִלֹודְג : שודק םיִרְמֹוא ,ַחֹּכ איִנֵׂשְו םיִנָּפ ץיִמַאְל < ַחֹּכ יִרֹוּבִג
 םיִרְכוא ,םינופ דַצ לָכָל .םיִנָּפ הָעָּבְרַא תּומד ;ךּרָּ םירמוא ,הָקָדְצִּב
 ןומה ; בשויל ,ְךּורָבּו שודק םיִרְמּוא ,הָרָצַּב םָמָעְל . הָרּוצְנ יִלְנַד :שודק
 רּוצַהְל , םיִמָּת ףרד יִכְלֹוה :שודק םיִרְמֹוא .הָלֲעַמ ןֵֹוׁשְל ,הָלֲעַמ אָבְצ
 : : שודק םיִרְמֹוא , םיִביִׁשְקַמ רּוצ םַעַט .םיִבָׁשְו םיִצָרְו : ךּורָּב םיִרְמּוא . םיִמָּת
 תוּבַר תֹוריִמְז : ישייל  .ְךּורָבּו שודק םיִרְמֹוא תֹוחיִלְס ינקו תועּושי יֵכוחְו
 םיִרְמֹוא , תֶמֶא םיִהֹלאֵל . תֶמֶא עממ עַרָז ; שודק םיִרָמּוא , תֹובָרֲע ימש יִּבָ

 . םיִעָמּונו םיָנֹוח : שודק םיִרְמֹוא .םיִזיִזֲח שול ,םיִזֵע םיִלֵמְׁשַה : :ָךּורָּכ
 לע םֶרָל , םיִמֹורְמ יִרְסַפַמ : בשויל , ףּורְבּ .שודק םיִרָמוא .םיִאיִׂשְנ הָלֲעַמְל
 :ךּורַּב םיִרָמּוא .ויָלָלֹועְו ויִקָנּוי  ,ויָלֲהֹוא ובוט ; שודק םיִרְמּוא .םיִמָד
 .ןֵּכְׁשִמּו להוא יבְשוי : שורכ םירמוא , םיִכָרֹובּו םיִעְרוּכ . םיִכָלֹוה ןּודוד
 תֹויַח םִע . םיִנֹומֲה יִּתִּכ בשל ,ְךּורָבּ שודק םיִרְמֹוא .ןֶכָׁש םָכּותְבִל
 תַקֲהַל :ךּורָּב םיִרְמּוא .םיִנָתיִא יֵנְּב .םיִנְתֹונ רֶתָּכ :שודק םיִרְמֹוא . םיִנַפֹואְז

 ט"ע שוריפ
 סָאװ טָאג ריד ּוצ בוול נּוא טייהניוש ןֶעַּבֶעע
 זיא טייהנווש ןַײד גוא גיּבײא טסּבֶעל ו

 : יז ףיֹוא
 ןיא טצוז סָאװ רֶעד םָעד ּוצ תּולהְמ בֵׁשֹויְל

 ןיא טַײר אד רעד סָאד בֵכֹורָכ , ּביֹול

 שודק ,"תֹובָרֲעע טסַײה רֶע סָאװ לָעמָוה
 טַײקגילַײה זיא סָאװ רעד םָעד ּוצ ךּורָּכִפ

 ; ּביֹול נוא |
 ײז סָאוו םיכָאְלִמ עקרַאטש יד םיִקָמְׁש יֵציִמֲא

 נוא לֶכְו , לעמיה ןיא ןֶעּביֹוא ןָעגֶעז
 , שודק ןֶעגָאז ,תֹולָיַח ָעטשרֶעּבַײא עלא
 2בעיל טימ טָאג ןיא ןֶעּבללג סָאװ ור יעפַא
 ,רניזוט ןהָעצ להיפ ןופ גנוצָארּפש נוא טפַאש
 םיִכָאְלַמ תֹוּתִּכ יר ןעשִיווצ יִּתִכְּב ,ףּורְּב ןִיגָאז ויל
 ןיגָאז ַײז ,ןֶעגיניק ןיכאמ ןַײמָאנ ןַײז וז ןוהש
 סָאװ תיבָא יד ןּופ רֶעדנַיק יד יִגְּב , שודרג

 :נובּורפ ליפ טימ ןירֶמוויג טבּורפָעג ןִינָעז יש

 םָעֹד טקנֶערֶעג רֶע סָאװ םָאג וצ רנו? , ןֶעש
 6 11 (ט"ע רווחמ)

 טָאר ןֹופַה ,ךּורְבּו שודק ַײז ןֶעגָאז תיִרְּב
 .ּוצ ןֵבֹׁשְל ,תֹוליָיֲח יטשרֶעּבַײא יד ןופ גנומירב
 ,שידק יז ןֶעגָאז ,ןֶע ביֹוא טהור ָאד רֶעד טָאג

 ּוצ גָעוו ןיצנאג ןיא ןֶעַיג סָאװ יד יִכָלֹוה
 ַײז ןֶעגָאז , גנַירסלַא ןופ רֶעפֶעשַאּב םָעֹד
 ףיז ןִירֶעק סָאװ םיִכָאְלִמ נּוא םיִצָרְו , ָךּורָּב
 רָעפְעשַאּב םֶעַד ןּופ דַײר יד םעט ,םּוא רֶעדִיוו
 גוא יֵבֹוחְו ,שֹורְק ןֶעגָאז וז ,ןֶעמֶענרַאפ ַײז ןּוהט
 ןֶעגנַאלרַאּפ נוא ףליה ףיֹוא ןֶעפָאה סָאװ יד
 יד יִרְסְפט ,ָךּורְבּו שידק ןעגָאז וז ,גנּוּבֶע גראפ
 ּוצ םֶר? , לעמיה ןיא ןָענָעז ַײז סָאװ םיִכָאְלִמ
 ָעלַא רֶעֹּבַיא ןֶעּביֹוהרֶעד זיא רֶע סָאװ טָאג
 סָאװ יד ובוט , שודק ַײז ןֶעגָאז ץנָעביוהרָער
 ,ןָענרָעל הָרֹוּת טימ טּוג ןָעְנָע טלעצעג רָעְז
 .ּורַּב ןיגָאז רֶעדנִיק ָעגְודיגַײז רֶעְיַז יקנוי
 ןָעַײג וא ןָעלגָאווראפ סָאװ םיִכָאְלַמ יד ןּודודו
 ןָעַינק גּוא ןֶעגײג סָאװ תוחילש םיטָאג ןוא
 יא ןעצו סָאװ יד יֵבְׁשֹי , שודק ןָעגָאז יז

 טלעצעג
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 ..ףַחּויְמַה לֵא םֵׁשְל . רָחֶא יוג ונעמל : שורק םיִרָמוא . םיִבָהָל ׁשֶאְו םיִביִכְׂש
 -םָפְפּעְמ םֶהיֵפְנַבְּ ,םיִּפְפֹורְמ םיככוסמ ; בשויל .ךּורָבּו שורק םיִרְמֹוא
 ְבֶּב . ריִמְתַתְל םיִחָצְנִמ : ר םי ךֶמֹוא

 :םירמוא . םיִדֹומּו םיִוַחּתְׁשִמ . ,םיִדְמּוע םיִפְרָׂש ; בשווק ָךּורָבּו שוד מ םיִרְמֹוא
 ., םיִאָלְמ םִיַניֵע : ךּורַּב םיִרָמּוא ,הָלי לֵע " אָרונל , הָליִמְב ירלוס : שודק |

 .תולוקו ׁשַחַלְּב , תולָהְקַמְּב םיִנוע : שודק 'םיִרְמּוא ' םיִאָלּומְמ ׁשיִׁשְרַּתַּכ
 -. םיִרּואָּפ דנָּב זֵפּו . ירא םיִקָרְבִּכ םֶהיֵנְּפ 1 בשויל .ךּורְבּו .שודק םיִרְמֹוא
 :תֹואָבְצ : ְךּורַּב םיִרְמֹוא .קָזָח םָלֵאֹונְל . קֶזָח ַעֹורְזִּב ייּורְּפ : שודק םיִרָמוא
 םיִרְמּוא .םישודק עטמ .םיִׁשָדָק ןאצ : שודק .םיִרָמּוא ,םִיַמָׂש בָכֹורְל < םִיַמָׂש
 +שודק םיִרְמֹוא , םֶרָצֹויְל םיִארק . םֶרּוצְל םילק } בשויל .ךּורָבּ שודק
 .ןפואו .לָנֵַּכ םֶהיֵּלְגַר : ְךורָּב םיִרָמֹוא . בוקָע בל יִלְּב .בֹקֲעַי תֹולָהָק
 שודק םיִרְמּוא .םָאָרַּ רֶׁשֲא םֶרֶל . םָאָרֹובְל םִיּוצְר : שודק םיִרָמֹוא .לֵנְלַנְתַמ
 םיִרּומְׁש :שודק םיִרְמּוא < יד ןיא םָתֹונְׁש . ירש לֵצְּב יֵנְכֹוׁש : נשוי ,ְךּורָבּו
 םורָמְּב . םיִׁשיִׂשְרּת ףֶקְוּת ןוח ;ָךּורָּב םיִרְמוא םיִקּוחו תֹוָצַמְּב . םיִקּוקַח
 םיָרְמֹוא ,םֶהיֵדָי הֶׂשֲעַמְבּו םֶהיֵכְרַדְּב םיִמיִמְּת : שודק םיִרְמֹוא . םיִׁשָח

 : ךּורָבּו ׁשֹורְק |

 { ףּורָבּו שודק תֹובָרֲע בֵכֹורְל תֹולֵהְּת בֵׁשֹויְל ק"וח

 :ול לַעַמְמ םיִדְמֹוע םיִפְרְׂש ןֵכְבִי

 ט"ע שוריפ
 טהור רֶע סָאװ טָאג ּוצ גנואור נּוא' טלעצעג
 יד םיִבָבֹומְמ ,ךּורבּו שודק ןֶע גָאז , ַײז ןָעשיווצ

 ָערֶעַײז טימ ךיז ןֶעקֶערַאּב וז סָאװ םיִכָאְלִמ
 , טכרָאפ רַאּפ ףַאלש ןָערָעוו נּוא לֶע גַילּפ
 ,לֶעגַילּפ ָערֶעַײז טַימ ןָעְּבָעווש נּוא םֶהיֵפְנִכְּ
 טימ ןִיּביֹול סָאװ יד םיִחְצִנְמ , שודק וז ןַיגָאז
 .ףּורְּב ןֶעגָאז , גָאט ָעלַא גידנָעמש גנַאזָעג
 םכרָאפ לּופ ןֶענֶעז ַײז סָאװ םיִכָאְלַמ יד ּפיִאָרֹונ

 , רֶעדנּואו סטָאג ןהָעז  ַײז סָאװ ןִינָעוו ןופ
 ןֶע גָאז ,טָאג ןֶעגיטרַאּפטכֶערֶעג םָעד ּוצ קָדְצִל

 ,קלָאפ ןַײז ןופ עמּורפ יד יִביִדְנ , ׁש'ֹודְק *
 , ןימָאנ ןַײז ּוצ ןֶעּביֹול טימ ןֶערִיצ וז םיִלְסֶלַסְּמ
 .סָאװ םיִכָאְלַמ יד םֶהיִנְּפ , ָףּורְבּו שודק ןִיגָאז
 ןֶענֶעז נוא ןֶעצִילּב יװ טכַײל םיִנָּפ רֶעַײז
 ?עג יוו יֹוזַא רֶעדַײלק ערעמיול ןַיא טרָיצָענ
 יד םִיּודְּפ ,שודק ַײז ןֶע גָאז , רלָאג טרָעטַײל
 טימ ןָערָאװָעג טזיילעגסיוא ןֶענָעז לז סָאװ

 11 (ט"ע רוזחטו

 ךֶעקרַאטש רֶעַײז ּוצ םֶלֵאֹוגְל ,טכַאמ רֶעקרַאטש
 רעה יד תֹואְנִצ , ְךּורְּב ייז ןִיגָאז רֶעזיילרֶעד
 :םָאװ טָאג וצ בֵכֹורְל , 5עמיה םָעֹד ןופ טּפַאש
 רד ןאצ ,ׁשֹודְק ַײז ןֶעגָאז ,לעמִיה יד ףיֹוא טייר
 ךופ גנוצנאלפ סָאד וצ עטמ , ףָאש גילויה
 ור יֵנְכֹוש ,ךּורְבּו שודק ןֶעגָאז עגילווה יד
 :םעד ןּופ ןֶעטָאש ןיא ןעהּור סָאװ םיִכָאְלִמ
 | ךָערהֶאי ָערֶעַײז םֶתֹונְׁש , טָאג ןֶעגִיטכָעמלַא

 'רד םיִרּומָש ,שודק ַײז ןִיגָאז ,ןַילַײצ טִינ ןֶעמ ןֶעק
 "יב ןֶענֶעז גוא טָאג ןופ טִיהָעג ןָענָעז סָאװ
 יטימ תֹוצִמְּב , טצירקַעגסיוא ץרַאה ןוא םהָיא

 -ךּורָּב ןֶעגָאז הָרֹוּת רעד ןּופ ץָעזָעג גּוא תֹוָצִמ
 "יוז לָעמַיה ןיא 'םיִכָאְלמ עקרַאטש יד ףקְנת
 ..ׁשֹורק ןָעגָאז נוא לעמיה ןיא ףד ןָעלַײא

 :נעוו רֶעַײז ןיא םּורפ ןֶענֶעז םָאוו יד םיִמיִמְּת
 גָענָאז דנָעה ָערֶעַײז ןופ קרֶעוװ יד טימ נּוא

 : ךּורְבּו שודק
 יליא ה 6
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 ןכוש הָנָא ,םיִלָלַמְמ ּולֲאְל ולא , םיִלֲאוׁש ל ולא ק"וח

 חמיִאְב . , ולוס 1 םיִעיִּבִמ לנו ןפוא . .ולולה םיִחְצֹוּפ םרָמ יליא
 ולא ,15 לעממ םיִדְמֹוע םיִפָרְׂש ,ֹולְדָנ םש םיִריִּתְכַמ הָאְרִיְבּ

 תקד הָמָמְר ,דָחֶאְל דָחְיְל ובנו הֶאְג ,רֵחַּפִבּו דַעַרַּב חכ יִרֹוּבִג
 בֵׁשּויַה ; ולא , רַחֶאְל םִיַפָנְּכ שש םִיַפָנְּכ ׁשֶׁש . דַחַכ יל םיִאָד

 בֹוׁשְו אֹוצָרְו .וינפוא לע רּובָד רָבָד רבודה .וינפוא לע יִדיִחְי
 ןיעְּכ עיקרה רהוז ;ולא ,ויָנפ הָסֵכְי םיִּמְׁשִּב .ויָנֵפְל קֶזַּבּכ
 םִיַּתְׁשִבּו , ןיִלֲע הָמיֵא ףרש לח , לג ּומֲהיַו םִיַּב ל סעוז , למשה
 רוהט .ףֵצְּפַצִי תֶׁשֹוהְנ ןיֵעֶּכ לֶלק יִרְסִּפַמ ; ולא ,ֹויָלְגַר הָסֵכְי
 םִיַּתְשִבּו .ףפורתמ לַּב ויָנָּפ הָסֵכְי דודי .ףֵפֹוְי םֶהיֵלֲע םִיַניֵע

 יִנֵע םע תּונָע הֶזְב אל יִּכ ,הָז ילא אוח ַחֹּכ ריִּבַּכ ;ולא .ףפועי <
 לֶא הֶז אָרָקְו . הֶּזִמ הֶז םיִשרנ דַחַי ֹוציִרֲעַהְלּ וׁשיִדְקַהְל ,הָזְבִנְ
 רִימּת םֶהיֵלֲע וארומ ,רַמָג םֶהיִפְּב לָלּוהְמ מ ;ולא ,הֶז
 + ולא , רַמָאְו הֶז לֶא דֶז אָרָקְו + .רמול ולולה םֶלָעְנְ אָׂשַנ .רֵמְׁשַהָל
 םינוע .ׁשֹורְקִו ָךּורָבְל רמוא דולס .שודק דַחא הָנּוכִמ ףרש

 5555 וי וי

 ט"ע שוריפ
 םיִכָאְלַמ עכיוה נוא עקרַאטש יד םורמ יִליֵא

 סָאװ םיִכָאְלִמ יד יִרֹוִּג ,ּביול ןַײז ןידַײר
 שינרעטיצ טימ טּפַארק טִימ קרַאטש ןֶענֶעז
 םעד ּוצ ןֶעגיצנַײא ַײז ןוהט טכרָאּפ טימ גּוא
 גּוא טשרֶעהֶעג זיא רֶע סָאװ טָאג ןָעגיצנווא
 םער ןּופ טלַאטשֶעג סָאד יהיו , טכִיײהֶעג
 ענַײז ןופ טלַאטשֶעג סָאד יוו זיא לעמיה
 םי ןיא טמערוטש רֶע זַא ףֵצֹוז , םיִלֵמְׁשַח
 :ערּב רֶעד ליס ,ןָעדנַיא ענַײז ןֶעמּורּב ןוהט
 טָאג רַאפ ןֶערֶעטַיצ טוהט ףֶאְלַמ רֶעגָידנֶענ
 נא םִיְַּׁשִבּו ,םהיא ףיֹוא זיא טכרָאפ ם'טָאג נּוא
 ךֶאֶלַמ רֶעבולטיא טקעדַאּב לֶעגילּפ יוווצ טימ
 רענַײמ טָאג רֶעגִיזָאד רעד ריִּבּכ , םִיּפ ענַײז
 רֶע ןֶעד יִּכ , טפַארק ןיא קרַאמש לֹופ זיא
 קלָאפ םָעד ןּופ טֶעּבֶעג םָאד טִינ טמֶעשרַאּפ
 ּוצ ֹוׁשיִדְקִמְל ,הָזּובְמ גּוא םִירָא ךיז ןַיטלַאה סָאװ
 עלא םהיא ןעקראטש ּוצ נּוא טָאג ןעגָולײה

 11 (ט"ע רווחמ)

 "יז ןָעמֶענ םיִׁשָרְג , רֶעדנַאנ ַא טימ םיִכָאָלַמ
 ןֶערֶעדנַא םֶעד ןופ ְךָאֶלְמ ןוא תּושר רֶעהָירפ

 יֵדְּכ ןֶערָעדנַא םּוצ ְךָאֶלַט ןַײא טפור סֶע נּוא
 ,הָׁשּורְק ם'טָאג ןֶעּביהנָא ךַײלג ןעלָאז ַײז
 ןַײז סָאװ ךֶאְלַמ רֶעגְידנֶענֶערּב רֶעַר הוְש
 ּבֹולֵא רֶע טגָאז דולס ,שודק רָחֶא זיא ןֶעמָאנ
 ,טגולוהעג נּוא טּביֹולעג זיא רֶע סָאװ טָאג ּוצ
 טַײקגילַײה טימ הֶׁשּודְק ןֶערֶעפטנֶע ַײז םיִנֹוע
 ןֶעגָאז גוא גילה זיא רֶע סָאװ טָאג ּוצ
 טייקנוש םטָאג םִיַמְׁש ,ׁשֹודָמ שודק שודק
 'פף נּוא לעמיה עטשרעטנוא יד טקָערַאּב
 רד ןָעד םיִקָמְׁש ,לָעמיה ָעטשְרֶעּבַײא

 קרָעוו יד ְךיֹוא ןֶענֶעז לָעמִיה ָעטשרֶעּבַײא
 ףיֹוא טגנעה טָאג הָלֹוּת ,דֹנֲעה ָעֹנַײז ןופ
 רעד ךרוד ךַז טלַאה גּוא טלָעוו יד רָאג
 עד ֵכ ילְמ ,דנַאה ןַײז ןופ טַײקרַאטש
 +טלָעװ יד רָאג טלִיִפרָעד רֹובְּכ סטָאג

 הנתהנו 30%
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 חַבֶׁשְו רָאָּפ :וי* .שודק שודק שודק .שורקה לֵאָל הָשּודְקְּב
 םורָמ אָבָצ ,תֹואָבְצ יכֲאְלַמ הָנְרְּב םיחְצופ ,תֹואָבְצַה חאל
 םֶהיֵלֲע ןֵבֹוׁש אונו ,ׁשֹודָק :ולא . תֹואֵבְצ יי < תֹואיִּכְצַמ םֶתָלּודְג
 גּוח לע בֵׁשֹוי אָּׂשִנְו םָר .ץֶרָאָה ! הצְק דַע ץּורָל םילק ,ץֶרָעְּב
 ,ֹודֹוה הָמְּכ םִיַמָׁש יִמְׁשּו םִיַמָׁש ;ולא .ץֶרָאָה לָכ אֹלְמ .ץֶרָאָה
 לָכ אֹלְמ ',ּודָי ַעֹורְזִּב לֵבֵת הָלֹוּת .ּודָי לַעֹוּפ לעממ םיִקָהְׁש

 :ֹורֹובְּכ ץֶרָאָה
 ןֵכּוׁש הָנָא .םיִלְלַמְמ לֵאָל ולא .םיִלָאוש ּולֲאָל ּולֵא קיות

 : םיִלָמְלַסְמ רַאפַּב ּושיִרְקִהְל וציִרָעַהְל .םילועמ
 ;ַחָלֹוסְו לָחומ ְּךֶלֶמ ּוניֵתֹלֲא אּוה הָּתַא יִּכ שורק הָלֲעַת ףֶלּו ןֵכְבּו
 ןוראה ןיחתוש

89 69 

 (הָנֹומּו רַפוסְע םתוחו בתוכו ,רֵעְו עֵר .חיבומו
 רֶפְס תֶא חַּתְפִתְו .תֹוחָּבְׁשִנַה לָּכ רוּכְזתְו

 אשי אא /ר אא

 ןונמא 'ר השעמ

 ןעֶסֹורְנ ַא טיִמ הֶׂשֲעַמ א ןְהעֶׁשעֶג ויִא םִע ,הֶׂשֲעַמע

 ןיִא רֶע סאו , ליצז ןֹונְמַא יִּבַר קירצ
 ויא ךיֹוא ; הָמָכָח גּוא הֶרֹוּת ןיִא םיֹורְג ןעֶוועֶג
 ןעוֶועֶג ויִא גּוא ,םֶחּויְמ א גּוא רשע א ןעוועג רש
 גּוא ץְניאַמ ןּופ טְׁשְריִפ םעֶד יב דֶּבְבִנ רעֶסיֹורְגַא
 עֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה יז ,םירָׂש עֶסיֹורְג עֶלַא ייב

 ןּוהָּטְנֶא םֶהיֵא ןעֶגעֶלְפ גוא טאַהעֶג בעיִל רֶעייֵ

 ;רֹובְּכ םיֹורְג
 םיִטְׁשְריִפ גוא ןעֶמעֶג זיִא ןֹונְמַא 'ר םוימ יִהְיַע

 טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִרָׂש יִד ןעֶּבאָה ףיֹוה
 ראַפ ןעֶבאַמ ךיִד ליוִו טְׁשְריִפ רעֶגיִרעֶגְג רעֶוְנּוא
 גּוא ּבעיִל רֶעייֵז ףיד טאָה רֶע ןעֶד רעֶטְסיִניִמ א
 סיֹורְג רֶעייֵו ְךיִד ליונ גגא ,רֶעייֵו ךיד טֶרָהֶע רָע

 גד כפי ,תֹודֲע ןייא ןייֵלַא טֶסיִּב נוא
 ּוד נּוא ,טְסְנעֶכעֶר נּוא טְסְלייֵצ גוא

 ט"ע שוריפ
 .ְרעֶד ןעֶלעוֶו ריִמ נוא קיח הָנֵתְנּו

 גיֶליֵה עקראטש יִד ןעֶלייֵצ

 זיִא רֶע ןעֶר '3 . גאָמ םעֶד ןופ טייק
 םעֶד ןיִא יי .ךיִלְעֶרׁש נּוא גיִטְכְראָפ
 ְךייַרְגיִנעֶק ןייד ןְּביֹוהְרעֶד טְרעוֶו גאַמ
 ןייד טייֵרְּבעֶגְנָא טְרעוֶו סַע נּוא
 0 טְציִ ּוד נוא ,דָסֶח טיִמ לְהיִמְׁש
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 סעֶלא טְסייוו ּגד נוא ,רעֶפאָרְטְש ַא

 ,ןעֶניֶמְתַח טְסּוהְמ נּוא ןייֵלַא טְסְּבייַרְׁש
 . ןעֶכאַז עֶנעֶסעֶגְראַפ עֶלַא טְסְקְנעֶרעֶג

 םָע טְרעֶו סְּבְלעֶז ְךיל ןופ גוא , תֹונֹורְכִזַה רֶּפֵס סאָד טְסְנעֶפֶע נא הַּתְּמִהְז
 טנעײלעג 11 (ש" ע 'רוזחמ)
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 םֶרָא לָּכ די םֶתֹוחְו .אֵרְקִי ויִלֶאָמּו .תֹונורְכִזַה
 הקר הָמָמָד לוקו .עקתי לֹודְנ רֶפֹוׁשְבּו .ֹוּב
 ,ןּוזַחאֹי הָרָעְרּו ליִחְו .ןּוזָפֶהִי םיִכָאְלַמּו .עַמְׁשִי
 םורמ אָבְצ לַע רוקפל .ןיִדַה םוי הָנַה ּורְמאֹיְו
 םלּוע יִאָּב לָכְו . ירד ְךיֶניֵעְב ּוּכְזִיאֹל יִּכ .ןיִדַּב
 הָעֹור תַרֵקַבְּכ זיי :ןורמ יֵנְבִּכ ְּךיֶנָפְל ןורבעי
 ריִבֲעַת ןֵּכ .ֹוטְבִׁש תַחַּת ונאצ ריִבֲעַמ .ֹורְרָע
 ְךֹוּתִחַתְו ,יִח לָּכ ׁשֶפָנ רֹוקְפִתְו הָנְמִתְו רֹוּפְסִתִו
 :םֶניִד רז תֶא בבתי |:ףיִתויִרּ לֶכָל הָבְצִק

 ט"ע שוריפ
 .ְטיִא ןופ הָמיִתֲח יִד נּוא ,טְנֶעייֵלעֶג
 , רֵפַמ םעֶר "ןיִא זיִא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶביִל
 טְזאָלְּב רַפֹוׁש ןְסיֹורְג א טיִמ נּוא רָפשבּו
 לוק ליִטְׁש ַא לקו ,לעֶמיִה ןיִא ןעֶמ
 נא פיל , םאָג ןּופ טְרעֶהעֶג טְרעוֶו
 םיִטאָג ןוהמ וצ ןעֶלייֵא םיִכָאְלַמ יד
 א יז טְמעֶנ סֶע נּוא , תֹוחיִלְׂש
 ,ׁשיִנעֶקעֶרְׁש רעֶד א גּוא ׁשיִנְרעֶטיִצַא
 םוי רעֶד זיִא םאָד ןעֶגאָז וא ּורְמאיו

 םאָוו םיִכָאְלַמ יד ןיטָּפׁשִמ וצ ,ןידה
 ןעֶד 5 .ןיִד טיִמ לעֶמיִה ןיִא ןעֶנעֶז
 ןיִא ןעֶּבייֵלְּב טְכעֶרעֶג םיִנ ןעֶלעוֶו ייֵז
 ,רַחַּפ םיֹורְג ייֵז ןעֶּבאָה םּורעֶד ,ןיד ןיִא ןעֶניֹוא עֶנייַד

 ןונמא 'ר השעמ
 ךֶא ןעֶּביֹולְג ןייו טְסְלאָו וד יאֵנְּתִּב ראָנ ןעָבאַמ
 טְׁשיִנ ראָנ רעֶּבָא ייִג טאָה ןֹונְמַא 'ר ,ןעֶמעֶג
 יפָחיִא טאָה רעֶהְכאַנ ,ףיֹורעֶד ןעֶרעֶפְטְנֶע טְלאוָועֶג
 נֶהאָמ עֶגיִנייֵא ןעֶטעֶּבעֶג ךיֹוא ןיילא טְׁשְריִּפ רעֶד
 ראָנ רעֶּבֶא סאָד טאָה ןֹונְמַא 'ר ,עָּבְלעֶו םאָד
 ּרעָד םֶהיֵא טאָה לְהאָמ א ,ןעֶרעֶה טְלאוָועֶג טיִג
 ףיִא רֶע גוא ןעֶטעֶּבעֶג קְראַטְׁש יֹװַא םֶׁשְריִפ
 ןֹונְמַא יר סאָד ןעֶגאַטְׁשעֶגְנָא קְראַּטְׁש רֶעייֵג םֶהיֵא
 "רע טאָה ןעֶרעוֶו זיֹול טְגעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא ןּופ שאָה
 יבוא ןעֶגְנּוזעֶּב ףיֹורעֶד ךיִמ ליוו ךיִא רפי
 ןעֶראַנעֶג עֶביִלְטְׁשְריִפ רֶעייֵא געֶּט ייִבָד טייצ לעוֶו
 :םיֹורַא רעֶּבָא ויִא ןֹונְמַא 'ר יוִו ,הָנּוׁשְּת ןעֶגאָז
 רָעייֵו דְלאַּב רֶע טאָה טׁשְריִפ ןופ ןעֶגְנאַגעֶג
 יפאו] , רעֶּפְטנֶע ןיינ ףיוא טאַהעֶג הָמָרֲח קְראַעְׁש
 קפס א טאָה רֶע וא ןּופ רעֶד םיֹוא שְוייַװ םָע
 פב םֶהיֵא טאָה סֶע גּוא הָליִלֲחְו םמ ןעֶּביֹולְג ןייז ןיִא

 יאָר עֶלַא גּוא ל

 יד יִו יוזא ריִד ראַפ ןעֶרְהאָפ רעֶּביִא ןעּוהמ , טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןעֶמּוק
 רֶע טּוהְט ,עֶראַטְס ןייז טעֶסאַּפ ְךּוטְסאַּפ רעֶד יונ יוזָא .תימכג , ףאָׁש עֶגְנּוי
 ףְהיִפיוו ןעֶסיוִנ לאָז רֶע יֵדְּכ םור ןייז רעֶטְנּוא ףאָש עֶנייַז ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא
 .גוא טְסְלייֵצ וא , ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא טְסְכאַמ ּוד ,טאָנ ּוד ךיוא וי ,ןעֶנעֶז ייֵז
 'ףר דיפ ,ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עלַא ןופ שָפְנ סאָר טְסְקְנעֶרעֶג גּוא טְסְנעֶכעֶר
 וחָסְנְרַּפ ןעֶפְראַד ייֵז סאוָו ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶנייֵד עֶלַא וצ ץעֶזעֶג ַא ּפָא טְסְרייֵנְׁש

 : ןיר רַזְג רֶעייֵז טְְּבייַרְׁש ּור נוא כיינמ| , ןעֶכאַז עֶרעֶדְנא רעֶרָא
 עארב 0 11 (ט"ע רוגתמ)
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 חָמַּכ .ןּומָתְחַי רּופָּכ םוצ םֹויָבּו ןּובֲתָּכִי הֶנְּׁשַה ׁשֹארַּב

 ימ :תומי יִמּו ,הָיחַי יִמ ;ןּואָרּבִי הָמַכְו .ןּורבעי
 ימ :שאב יִמּו :םימב יִמ :וצקב אל יִמּו ,ֹוצִקְב
 .ׁשַעַרָב ימ :אָמָצַב יִמּו . בָעָרָב ימ :הֶיִחַב יִמּו .בֶרֶחַב
 יִמּו .ַחּונָי יִמ :הליקסב יֵמּו .הָקיִנֲחַב יִמ :הָפְנַמַב יִמּו
 יִמ : רֶסֵיְתִי ימּו .ולשי יִמ | ;ףֵרְטִי יִמּו .טקשי ייֵמ :ַעּונָי

 :םורי יִמּו .לפשי ימ :רַשָעַי יִמּו .יִנָעִי
 ןוממ לוק | םוצ

 הָקָדְצּו הָלִפְתּו הָבּוׁשְתּו
 ;הָריזְנַה עור תֶא ןיריבעמ |

 ה ו ו ו

 ןונמא 'רמ השעמ
 רֶעייֵו ןעֶראוָועֶג ויִא נּוא ,טְקְנעֶרְקעֶג רֶָעייִנ ףאע
 רעֶד ףיוא םטְנייִוועְג קְראטש טאָה נּוא גיִרָעיירְש

 ןעוניג קָפְס ליטמ יונ יֹוזַא טאָה רָע סאוָו דְניִז

 ןעֶמּוקעֶג ןיִא םִע יונ ,ןעּביֹולְג ןעֶיִלייֵה ןייג ןיא
 טקישעב טְׁש'ךיִפ רעֶד טאָה גאָט רעֶטיִרְד רעד

 הָבּוׁשְּת א ןעֶגאָו םֶהיֵא לאָו רֶע ןֹונְמַא 'ר ְךאָג

 ט"ע שוריפ
 ןעֶרעוֶו הָנָשַה שאר ןיִא האס ׁשאֹרַּב

 רּופָּכ םוי נוא .ןעֶּביִרְשעֶג ייֵז
 לֵהיֵפיוִו הפ , ּתָמְתַחעְנ ייֵז ןעֶרעוֶו
 ,טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ןעֶלאָז
 אנ טשריִפ רעֶד טאה , ןעֶמּוקעֶג טיִנ רֶע יא ,ןעֶרעוֶו 2% עו לֶהיִפיוִו נוא

 סע רעוֶו נוא

 .ךעֶר לאָז סֶע 'רעוו , גאָלְּפ יט ןעֶּבראַמְ לאָז םַע רעוֶו נוא ,םֶרּומְׁש יא
 לאָז סע רעוֶו , ןעֶרעוֶו .טְנייטְׁשְרעֶמ לאָז םָע רעוֶו נוא , ןעֶרעוֶו ןעֶנְראוָו
 וא ,טְליִטְׁשעֶג ןייַז לאָז םָע רעוֶו ,דִנ עֶג ןייַז לאָז םַע רעוֶו נּוא ,ןעֶהּור
 ןייַז ןעֶמעֶנּוצ ןעֶלאָז עֶרעֶדְנַא ןעֶמ טְנייֵמ סאָד טְקּוצְרעֶּפ ןייז לאָז סֶע רעוֶו
 םֶע רעֶֶו נוא ,ןייז דְנּוזעֶג לאָז נּוא הָוְלַׁש ןעֶּבאָה לאָז סֶע רעו ,רֶלעֶג
 ,ןעֶרעוֶו טְמיִרָאְרעֶפ לאָז םַע רעוֶו ; םיִרּוסְי םיִמ ןעֶרעוֶו טְּפאָרְטְשעֶג לאָז
 לאָז םָע רעוֶו גּוא , אָרַא לאָז םָע רעוֶו ,ןעֶרעֶוֶנ ְךייֵר לאָז סַע רעו גּוא

 : ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד
 ןעֶנעֶז ויו , הָקָרְצ ,הָלמְּת , הָבּוׁשִּת ,ןעֶכאַז ייַרְד יד נא חָלֶמְּו הָבּוׁשְתִּל

 0 | !חֶריִז עֶזייֵּב יד לֵמַבְמ
 יפ 10 11 (א"ע רווחמ)
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 יִּכ .תוצרְל ַחֹונְו סֹועְכִל הָׁשְק .ךתְלהת ןֵּכ ּךְמׁשַּכ .
 ;הָיַחְ כ ובּוׁשְּב םִא יִּכ תמה תומְּב ץופחת אל =
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 רֶׂשָּב ה ב םרצי עדי הָּתְַו תרצו אוה הֶּתַא כ
 איִבָי ֹוׁשְפַנְּב ,רֵפֶעָל ֹופֹוסְו רֶפֲעַמ ודוסי םָדָא :םֶדָו
 ץיִצכּו .ׁשֵבָי ריִצָחַּכ ,רָּבְׁשִנַה םֶרָחַּכ לּוׁשָמ ,ֹומְחַל
 קֶבָאְכּו ,תֶבֶׁשֹונ חּורְכּו .הָלֵּכ ןָנֶעַכּו .רבוע לָצְכּו .לֵבֹוג

 :םועי םֹולֲחַכְו .ַחֵרֹוּפ

 :םיקו יח לֵא ְךֶלֶמ אוה הָּתַאְו
 ןונמא 'ר השעמ . ש"ע שוריפ

 ְףאָד ויא רע נוא ,לְהאָמ ייֵרְד טקישענ םֶהיֵא יעָּב ןעֶמאָנ ןייד יוו יוזא ןעֶד ףֶמָׁשִּכ יצ

 *עָג טְׁשְריִּפ רעָד םֶהיֵא טאָה ,ןעֶמּוקעֶג טְׁשיִג '

 רֶע נא ,רְלאוַועֶג טיִמ ְךיִו וצ ןעֶגְנעֶרְּב טְואָל יוז םיִמֲהַרָה תַדָמ ףיוא םיימ
 טְׁשיִנ ּומְסיִּב םאוָו ראפ טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה | הֶׂשֲה ,םי ֵחַרָה תדמ ּביֹול ןייד זיא
 ריד ְךאָנ להאמ ייֵכְד באה ךיִא וא ןעֶמּוקעֶג נוא ןעֶגְרעֶצְרעֶד גצ רֶהעוָוֶׁש טְסיִּב

 יד םאוו הבּושת ןייב וא יִװ גּוא , טְקיִׁשעֶג

 ייֵרְד נוא ןעֶרעֶפְטְנִצ גצ ןעֶבאָרְּפְׁשְרעֶפ רימ טְסאָה ףיד ןעֶמ ןאק וָגֹורְּב טְסְרעוֶו גד ןעוֶו-

 ריד ןּופ באָה ךיִא סאָט או רעֶד וא געֶט = גד ןעֶד *י 5 .ןייַז םִיַפְמ גְניִרְג
 עֶניִד ףיוא ןעֶּנעֶג טְראווְטְנַא ןייֵמ ךייא לע | [/3 9 לאָז עֶׁשָר רעֶד טיִנ טְסְליוִו ְךיִא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא ןֹונְמֹא 'ר טאָה ,טְרעֶגאַּכ / ,

 ּוד טְזאָל הָב בושת טּוהְמ רֶע זא ראָנ

 רֶע זַא םֶהיֵא ּוטְסְטְראוַו ןיירא טיומ ןייז ןיִא יִּב גוא דפ ,ןעֶּבעֶל ם םֶהיֵא
 תֶמָא זיִא סאָד תא ,לַּבִקְמ רֶלאַּב הָבּושְּת ןייז ּוטְסיִּב הָבּוׁשְּת מּוהְמי
 רָצָי רֶעייֵז טְסייוֵו גד ןוא ֵרֹוי הֶּתַאְ ,רע יתעֶׁשאַּב רֶעייֵז טְסיִּב ּוד םאָד
 דוסי רעֶד פא .ייז ןעֶגיִרְניִז םּורעֶד ׁשייֵלְּפ גוא טּולְּב ןעֶנעֶז ייז ןעֶד יג .עֶרָה
 רֶע וׁשְִנְּב | ךֶרֶע רעֶד וצ זיִא ףוס ןייז נּוא דֶרֶע ןּופ זיִא ןעֶשְטְנעֶמ ןופ
 אוצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא רֶע ישפ .הָמָנְרַּפ ןעֶגעוֶו שֶתָנ ןייז ןייא ךיז טָלעֶטְׁש
 יוזא גּוא טְראַדְרעֶּפ טְרעוֶו סאוָו זאָדְג יו יוזא , ןעֶּבְראַׁש םעֶנעֶכאָרְּבּוצ ןייֵא
 סאו ןעמאש ַא יוִו ױזַא .גוא לו ,טְליופְרעֶפ טְרעוֶו סאוָו גְנּוצאָרְּפְׁש ַא יוִו
 ױװ יוזא נּוא ,דְנעֶלראַפ טְרעוֶו סאוָו ןעקְלאוָו א יו נּוא ,טייֵגְרעֶפ רש
 גּוא סילחנ ,קעווַא טְהיֵלְפ םאוָו "ביומש יונ ױזַא נוא , םָעייוְו סאוָו דְניוִו ַא
 ךיוא ױזַא ,םיָנ םֶהיִא טְניִּפעֶג ןעֶמ נוא קעוֶוַא טְּבעוֶוְׁש םולָח ַא יו ױזַא

 ; טְלעוֶו רעֶד ףיוא שמע רעֶד זיִא
 יעָבַא טְסאָה גוא טְסְּבעֶל גד םאוָו ְךֶלֶמ א טֶסיִּב טאָג וד רעֶּבָא אוו הָּתַאְו

 : גיּבייִא ןצ דְנאַטְׁש
 ןיא 1 11 (ש"ע רווחמ)

 = ירא
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 רעשל ןיאו .ּךִמָי ֶרֹואְל ץק ןיִאְו .ךיִתונָשל הָבְצְק ןיֵא

 ּףִמש .ךמש םוליֵע ׁשֶרֶפָל יו ָךדֹובְּכ תֹובָּכְרַמ
 :דָמְׁשַּבָהאֶרְק ּונמשו דֶמֶׁשִל הֶאָנ הָּתַאְו ּךֶל הָאָנ

 ישידקמ לע ְּךְמֶׁש תֶא שדקו .ךָמש ןַעַמְל הֵׂשֲע קיח
 .ׁשֶרְקִנַהְו ץֶרֲעַנַה + מש דוב רּובֲעַּב . ְךֶמֶׁש

 ירד 'טרוקב ךמש םישידקמה ׁשָרֹוק יפרש חיש דֹוסְּכ
 שולשב םישלשמו םיִארוק :הטמ יִרְר םע הָלֲעַמ

 ןוראהקדגפ :ׁשָדֹוקַּב הֶׁשּודְק
 אאלִמ תֹואָבְצ יי שודק שודק שודק : רַמָאְו הֶז לֶא הֶז אָרָקְו ףָאיִבְנ די לע םּותַּכַּב

 .הָוָל הֶז םיִלָאוש יתר סלע אָלַמ ורובּכ . ורוב ץֶראָה לֵכ
 ";ּגרָמאי ךּורָּב םָתָמּועָל ורוכָּכ םוקמ הִיַא
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 גּוא ,טְגְנאַלְרעֶת ריִמ ןופ טאָה רֶהיִא םאוָו ְךאָנ
 ּבאָה גוא טְנּוועֶּבְמּוא טעֶריִג ּבאָה ךיִא ליי

 ןעֶגְנּוועֶּב געֶּמ יירד ְךיִמ לעֶו ְךיִא וא טְגאָועֶג
 ןיִא טְלאָו ְךיִא יוִנ יוזא ְךייֵכְג זיִא סאָד סאוָנ

 ְךיִא ליוו םּועָד ,טְגעֶקייֵלעֶג ןעֶּביֹולְנ ןייט
 , ןעֶּבעֶגְסיֹוַא | ןיילא יז ףיוא קַסֶּפ ןייט
 עֶגיִדְגיִז יד טעֶרעֶג טאָה םאוָו גְניִצ ןיומ םאָד

 ןעֶד . ןעֶרָייַנְׁשְּפֶא דְלאַּב יו ןעֶמ לאָו ,רעֶטְרעוֶו

 , ןּוהְפ + הָבּוׁשְּת טיִמְרעֶד טְלאוָועֶג טאָה ןֹונְמַא 'ר

 טְׁשְריִפ רעֶד טאָה .ןייַז םֵׁשַה שָדְקְמ נוא

 םיִפ יד ןעֶד ,גיִנייוֶו ּוצ ןיִא םאָד טְרעֶפְטְנֶעעֶג

 ףייא ןעֶוּומ ןעֶמּוקעֶג טְשיִנ ריִמ וצ ןעֶגעֶו סאוָו

 רעֶריִלְג עֶגירְביִא עֶגייַד גּוא ,ןעֶרעוֶנ טְקאַהעֶגְפֶא

 ט"ע שוריפ
 עֶנייַד ּוצ ץעֶנעֶג ןייֵק זיא םֶע חֵּנּימ ןיא

 יוצ קַע ןייק זיא םֶע נוא ,ןעֶרְהאָי
 ָע נוא ,געֶט עֶנייַד ןופ גְנעֶל יד
 יִד וצ לָהאָצ ןייק נּוא םאָמ ןייק זיִא
 מ ןייד םּורַא ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלַמ
 ּוצ ְךיִלְגעֶמ טיִנ זיִא סָע וא ,דובָּבַה
 ּןייַד ןּופ גְנּולעֶה ראפ סאָד ןעֶרייֵׁשעֶּב
 ְךייֵׁש זיִא ןעֶמאָנ ןייד מֶע . ןעֶמאַנ
 ןייד ּוצ ןייֵש טְסיִּב וד נּוא ריִד ּוצ
 ּמְסיִּב יִד טְזייוַו ןעֶמאָנ ןייד , ןעֶמאָנ

 ןייד טיִמ ןעַּפּורעֶג ּוטְסאָה ןעֶמאָנ רעֶזְנּוא גוא ישי ,'הָיְהִיְו הָוד הָיָה,
 יא "לא. נּוא "לא. זיא יִלֲאְרְׂשִי, ןופ תויתוא ףוס רעֶד ןעֶד , מא

 : : טאָג שטיימ

 ןופ םאָד ּוהמ ןעמִל הֵׂשֲע

 עֶמאָנ ןייד גיִלייַה נא שמ ,רֶניִז

 עֶרעֶונּוא זָנּוא ּביִנְרעֶפ גוא ןעֶנעוֶו ןעֶמאַנ .ןייד }
 1 ןייב ןע ף עֶמאַנ ןייד ןעֶגיִלייֵה סאוָו יִד ףיוא |

 טְקְראַטְׁשעֶג זיִא אָד רעֶד ןעֶגעוֶו מא ןעֶגיִלייֵה ןייב ןּופ סאָד ּוהֵמ רּובֲעַּב

 : סאוָו םיִכָאְלַמ יד ןופ רייֵר יִד ןופ רוס רעֶד יוִו דיס .טְגיִלייֵהעֶג נוא

 יד ןעֶנעֶז סאָד עֶטְשְרעֶּבייֵא יד זנב טייֵקְניִלייֵה טימ ןעֶמאַנ ןייד ןעֶגיִלייַה

 ירד ריִד ּוצ ןעֶגאָז , ןעֶדּוי יִד ןעֶנעֶז פאר עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יד טיִמ , םיִכָאְלַמ

 ;טייֵקְגיִלייֵה טימ שודק לְהאֵמ |
 זָא 12 11 א (ט"ע רווחמ)
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 םוי םוי הָנְמֶא ,תיֵׁשֲה סֵכְו תֶד .תיִׁשאֵרְּב ינפלמ זָא

 תוקנל הָּב .םיעּוׁשֲעַׁשְל הֶרָאַּב :ןויִבָחְב ותא הָלּוצֲא
 הש ,רָמֹואְּב לכ הָתָצֲעַּב רַמְנ !םיִעוַׁשְמ םע אָטַח
 ,תֶבָׁש ןוכְמ יִנְפִל הָלנֹד : רֶמֹוח ירוצי לָּכ דַעְּב ןנחל
 .םלוע אל דע הָנָכּוה :תֶבֶׁשֲחַמְּב הָלֶעְּכ עֵׁשְי רורד
 תֹובָבְר יִפְלַא יִנׁשּו :םֶלוע םַעָל רשוי ץילמ תה
 ףוקז :םידדוגתמ םָּב זָא .םיִבּורְּכ םֶה ֹומְכּו .םיִדּודְנ
 םימ תרשח : םיִביִּכְרַמ סַּכ ריִּפַמ ויז ,םיִּבְרַמ םֶרָּפְסִמְל
 ב5 יכפוש אֵּמָח ,םִיַמ תֹולֹוצְמִּבאָּכַח .םִיַמ תַּכְׁשֶח םִע
 לּכ לוקְּב אשמ ןעוט .אָׂשִנ הֶארָנְו אשונ חרוט :םִיַמַּכ
 ןיפאהל וז םַע שקוי .לֵגְלִנְו ןָפֹוא ּושַערְתיוח :אָשִּת

 ט"ע שוריפ |
 .ַאּב ןָעטשרָע םֶעַר רַאּפ טלָאמָעד יגל זָׂא

 יד תב ,ררֶע נּוא לֶעמִיה ןופ שָיְנֶעּפֶעש
 ,ןיפאשאב רֶע טָאה דֹובָּכַה אַסְּכ םָעַד נּוא הָרֹוּת
 ןֶעגיֹוצרָעד םהָיא ַײּב ןיא הָרֹוה יד חנא
 טָאה רֶע הָרְאיִּב , גָאט וצ גָאט ןופ ןָעווָיג
 ןיפּורָעגנָא ןָירָעוו סָאװ ןידוי וצ שב יז
 :עג לֶאז רהָוא ףרור הָּנ ,*םיִעּוׁשֲעַׁש דלי
 סָאװ קלָאפ םָעד ןופ דנזז יד ןִירָעוו טגינַײר
 ןִימָעּב ּוצ טנהֶענַיְג טָאה יז הֶׁשָנ ,הָלָפְּת ןוהט
 יז הָנְנּוה , םוול ןּופ ׁשִינִיפֶעשַאּב יד רַאפ
 זיא טלעוו יד זַא טַײרּבִיגנָא ןֶערָאװַינ זיא
 :טכער א ןַײז לָאז תיית , ןָעווג טִינ ךָאנ

 ןונמא יר השעמ
 םֶהיִמ טְואָל רֶע ,ןעֶרעֶו טְגיִנייִּפעֶג ךיֹוא ןעֶוּומ
 טְגאָו אָד ,םיִּפ יִד נוא דֶנעֶה עֶנייַנ ןעֶדייִנְׁשְפֶא
 ּבאָה ְךיִא ןעֶד ,רעֶמעֶּב ךיס טְגיִנייּפ ןונמא 'ר
 פאוו רעֶטְרעֶו עֶנייַפ טיִמ טְניִדְרעֶפ סעֶלַא םִע
 ןעֶמייֵהעֶג טאָה טְׁשְריִפ רעֶד ,דעֶרעֶג ּבאָה ְךיִא
 ,ןעֶגייֵל טעֶּב ןייֵא ןיא םֶהיֵא לאו ןעֶמ סאָד
 לאו ןעֶמ גוא ,םֶהיֵא ןעֶּבעֶג רעֶדיִלְג עֶגייֵז גוא
 וילג וא ויִא ,ןעֶקיֶׁש וייה ןייַג ןיא םֶהיֵא
 ןעֶּבאָה רעֶדְניקק גוא ביי ןייג יונ . ןעֶהעֶׁשעֶג
 טיִמ טְגאָלְקעֶג יו ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶגְרעֶד םֶהיֵא
 אָפ ראָנ יג ןעק, ןעֶמ יו ,רעֶמאָנ םיֹורְג ַא
 גיי םעֶּביִל , ןֹונְמַא יִּבַר טְגאָו אָד , ןעֶלעֶטְׁש
 רימ זיא סע יו טְניִדְרעֶּפ טְסְּבְלעֶו ּבאָה ףיא
 ןייַמ םֹולָׁשְו סח ּבאָה ְךיִא ןעֶד ,ןעֶגְנאַג רעֶד

 רֶעסַאװ ןופ ןייקלָאװ ירָעטסניפ יר גּוא רָעמַאװ  ןופ גנולמַאזנַײא יד תרעמ ,קלָאפ ןֶעגְיַײא םֶעד וצ ץיִלַמ רֶעגְיטרַאפ
 , רעסַאװ םָעד ןופ ׁשִינֶעפִיט ןיא טלַאהַאּב יֵבָח
 הֶחְרֶט יד טגָארט טָאג חרט , רֶעסַאװ יו ץרַאה

 ,טָאג וצ ןֶעגָאז נּוא הָלִפְּת ןוהט םיִכָאָלִמ ָעלַא נּוא
 רֶעַײז ןֶעסְיגרַאֿפ סָאװ ייד ןופ דניז יד אָטִמ

 , ןיגָארמרַאֿפ תֹוריֵבֲע ירֶעַײז עלא ליוו רֶע סָאד ןִירָעה טזָאלַיג טָאה רֶע סָאװ לֹוק םָעד ןִיגָעוו טָאג טוהט סָאד גוא לֹוקְּב , ןֶעּוט ַײז סָאװ דנִיז יד ןופ אשמ יד טגָארט רֶע ןעוט ,רֹובָּכַה אָסּב םַעְר ןיגָארט םיִכָאְלִמ יד סָאד טנַײמ ןעמ רָמֹולְּכ ןהָעזִיג טרָעוו סֶע נּוא י הֶאְרִנְו ,רֹובְּכַה אָסְּכ םעד ןופ גּוא טלָעוו רֶעד ןופ
 ערָיגלֶעוו ןַיכַאמ ּוצ ןורוי יד ןופ דנצ יד

 ןִינָעַז םָאד גנולכיורטש יד שא , ןימרוטש םולגל נוא םיִנָפֹוא יד ושערתו
 םיִכָאְלַמ ּור בּורְּכ ,ןָא א טינ ףַז יז טהָקז טרֶעגלֶעוויג טרָעוו סָאװ רָארַא וו ילַא טָאג רַאפ ןִירָעו ןהֶעויג טינ ןֶעלָאז דנַיז יד סָאד ןָג

 ןלג לָאז הֶלָּפְּת יד סָאר לֶעגילפ ערָעְז ףַאלש ןיכַאמ יז םיִבּורְּכ גּוא תֹויַח ןיסַײה םָאװ
 11 (ט"ע רווחמ)

 39 דס 1
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 ,םיִפְפֹועְמ רֶׁשָנ יִפְנַכְּב .םיִפְפֹור הָיחְו בּורְּכ .לֵגְלְַלּו
 :םיפרש תַמּועְל תֹונֲע .םיִּפְרַמ וז בֵאְּכ = =
 ורובּכ םוקמ הִיַאי הָזַל הֶז םיִלֲאֹוׁש ויִתְרשְמ םֶָלּוע אָלָמ ורוב ןות

 ומוקְמֶמ : ֹומוקְמָמ יי רֹובְּכ ְךּורָּב להק ןרָמאֹי ָךּורָּב םֶתָמּועְל
 ריִמָּת םוי לֵכְּב רקוב בֶרֶע ֹומְׁש םיִרֲחיְמַה םַע ןֹוחָיְו םיִמֲחַרְּב ןֶפֵי אּוה

 ; םיִרָמוא עַמָׁש הָבֲהַאָּב םימעפ

 תֹולַעַהְל ,הָּכּורֲא תֶתָל . תיִׁשָה םיִנָבּו תֹובָא , תיִׁשאֵרְּב יִנְפִלִמ זָא
 תֹוצֲאָנ .ןיֵבַהְו ץעונ .םֶּפְצִק תֹורֲחַמ ,םָפָצ זָאֵמ : הָכּורֲא
 הֶבָׁשֲחַמְּב הָלֵע ,הָחָכֹוּת םֹויָל םּויִס , הָחֹוכְנ .תושע רקס : פל

 ןועל אנ חל םיקֲעזצ < הֶז םוי רַעַוְּב הָפְצ : םֶדֶק תיק תוקנל

 ןונמא 'ר השעמ

 ְךיִא רעֶּבָא ,ןעֶנעֶקְייִלְרעֶפ טְלאוָועֶג ןעֶּביֹולְג
 עֶנייֵט לעוֶו ְךיִא םאָד ְךְֵּכֶתִי םשמ ּוצ ףאָה
 ןעֶּבאָה גוא ןעֶדייַל טְלעוֶו רעֶניִד ףיֹוא דֶניִז

 ַײז ןולײה דנוז יד ןינָעז סָאד ןֶעדוי וד ןופ |
 , תֹולָפְּת יד ןַײז ּוצ לָּנִקְמ

 .טנָע וצ טַײרּבִיגנָא ןִינָעז ןֶעדּוי יד לַײװ תונע ,

 ט"ע שוריפ
 ןעּפַאלק ַײז יִמְְּב , דֹובְּכִה אֵסְּכ םָעֹד רַאפ
 רֶעלדָא ןַײא יו יֹוזַא לָעגילפ ָעֹרֶעַײז טימ

 גָאטַײװ יד בכ

 { םיִפְרָש ןֶעטַײה ַײז סָאװ םיִכָאְלִמ יד ןִיגָעק הֶשּורְק , ןִירָעּפ

 ,הָתָנְרִּפ ףיֹוא רעֶדָא ןייג לֵלַמְתִמ ןעֶמ לאָו ,"ֹודֹובְּכ םֹוקְמ הָיִא, טְגְניִז ןומ רעֶד תַעָׁשְּב 6
 :רעְדגיק עֶטּוג ףיוא רעֶדָא

 ;הָמָנְרַּפ ףיֹוא הָלמְּת ןייֵא
 ןעֶליוֵו רעֶד ןייַז לאָז םִע ךיֶנְפְלִמ ןֹוצָר יה

 .עֶנייֵמ ןופ טאָג גוא טאָנ ןייט ריִד ןּופ
 גּוא ריִמ ןעֶּבעֶג טְסְלאָז וד סאָד ,ןעֶרעֶטְלֶע
 ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶמעֶלַא גּוא רָניִזעֶג:זיֹוה ןייט
 גאט ןעֶניִטְנייַה ,ׁשיִט ןיימ ףיֹוא ְךֵמֹוס ףיז

 רֹובְּכ םיִמ וייַפְׁש עֶרעֶזְנּוא גאָט ןעֶרעֶו גוא
 ןעֶסיֹורְג ןייד תּוכזִּב ,טייֵהייֵרְּפ טיִמ .גוא
 רעֶּביִא זיא רֶע סאוָו (אסונרקיד) ןעֶמאָנ

 הָסְנְרַפ עַסּוג ןעֶּבעֶג טְסְלאָז וד ,הֶסֶנְרַּמ

 ףיֹוא הָלּפִּת ןייא

 ןופ ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז סָע ףיִגְפִלמ ןֹוצָנ יִהֹו
 עֶנייֵב ןופ טאָג נוא טאָנ ןייֵמ ריד |
 ןעֶּבעֶג ריִמ טְסְלאָז ּוד סאָד ,ןעֶרעֶמְלֶע
 4 ןעֶלאָז סאוָו רעֶדְניִק ערש גוא עט

 8 'ט"ע רווחמו

 ףסופ יז ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶמעֶלַא נוא ריִמ
 טיִנ ריִמ טְסְלאָז יִד נוא ,ׁשיִט ןיימ ףיֹוא
 ןעֶמּוקְנָא ןעֶּפְראַד לאָז ףיִא סאָד ןעֶכאַמ
 ןעֶמאָנ ןייב טיִמ ראָנ ,ּבאָנ סיִנעֶׁשְטְנעֶמ וצ
 ןופ ןוא , ןעֶמְראַּבְרעֶר ריִמ ףיֹוא ּוטְסְלאָז
 יסּוא טְסְקְנעֶׁש ּוד סאָו רֶצֹוא םעֶד
 ייַפְׁש ךימ ּוד טְסְלאָז תֹונְּתַמ עֶגיִטְסיִז
 ןסָא ,הָעָּפְׁשַה ןיימ ןעֶּבעֶג ריִמ נּוא ,ןעֶז

 ! הָלָס

 + רערגיק  עֶטּוג
 ןיִא גוא הָרֹוּת ןייב ןוא ןייַז ּוצ קסיע יּואָר
 ןופ ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז סֶע תֹוצִמ עֶנייַד

 ור ןְרעֶטְלִע עֶגייֵט ןופ טאָג ןוא טאָג ןיימ רי ?
 !שגואוו ןייַמ וא םעֶכעֶג ןייַמ ןְליִפְרֶע טְסְלאָז

14 



 175 חפ רופכ םויל ףסומ
 ,שורדל ןיִכְה םיִנָּבַל בָא טשוק ,שארמ תורודה ארוק : הזה םָעָה
 לולכש , ויְדיִדְי םֶהש , יח ויָמּוחְר תוצר ,ויָדָסֲחַו ויָמֲחַר ובר ןזח

 ;ויָדָעְלִּב ןיִא יִּכ יָריִעְמ ריִמָּת ,ויָדָּבֲעַמ

 .רקובו בֶרֶע ֹומְׁש םידחימה םע ןֹוחָו ,םיִמֲחַרְּב ןֵפֵי אּוה ומוקממ חח
 לארשי עַמָׁש להק ; םיִרְמֹוא עַטְׁש הָבֲהַאְּב םימַעּפ ריִמָּת םוי לָכְּ

 אוה רנכלמ אוה ,ּוניֵבֲא אוה ,ּוניֵתֹלֶא אּוה רַחֶא :דָחֶא . ניֵהלֶא -
 : םיִהלאֵל םֶכָל תויהָל יִח לַּכ יֵניֵעְל תיִנֵׁש ויָמֲחַרְּב ּונָעיִמְשי אּוהְו . ונעישומ

 םורמ תויָּפְלַת .תישח ןוניו הֶוָנ .תיִׁשאֵרְּב יִנפְלַמ זָא
 ָׁש ץע ֹונְכִׁש :ןושְלְו םע לָּכ םֶרֶמ ןֵּכִּת .ןושארמ

 םא עשר ,תֹורְׁשִי יֵכְרַדְּב ְךיִרָדִהְל םיגוש .תֹורְׁשַהְל
 ,ֹותָמּוֲאַּב ףצק םִא ףצק :םידקה ּוּכַזַהְו וצחר .םיִדָאָה
 ,הָּתַע דַע ּונֲעְצִבְּב ונתמוצ ,ותמח לָּכ ריִעָי אל שודק
 ונצלופ .ּונֵקְדִצ ַחיִׁשְמ ּונָמ הֶנְּפ !הֶּתְעַנ אל ּוניֵלֲע ונרוצ
 אוהו סמוע .ּוניֵעְׁשִּפ לועו וניֵתֹונוֲע :ונקדצל יִמ ןיאְו
 הָחיִלְס ,ּוניֵתאֹטַח םֶכָׁש לע לֵבֹוס ;ּוניֵעֶׁשְּפִמ לֶלֹוחְמ

 ןונמא 'ר השעמ ט"ע שוריפ
 ַאּב ןעטשרָע םָעַר ראפ טלָאמָעד יִנָפלס א

 זיא סָאר גנוניואוו סָאד הָנָי , שָינְיפְעש
 ַחיִׁשְמ ןופ ןימָאנ םָעד נּוא ׁשְדְקִמַה היִּב סָאד
 סֶע ןח ,הָבָׁשֲחמ ןַײז ןיא ןּוהטֶעג טָאג טָאה
 רָאנ זיא סָע רֶעדַיא ןֶע רָאװָעג טִייורּבַיגנָא זיא
 טלעוו רֶעֹד ףיֹוא ןֹוׁשָל ַא גוא הָמּוא ןַײא
 ּוצ ןיטָארַאּב ךז טָאה טָאג נְכִׁש , ןָעוויג
 ,ׁשֶרְקִמַה תיִּב ןיא הָניִכְׁש ןַײז ןֶעהּור ןיכאמ
 ןיא ץגידנִיז יד ןָעטֶערט ןיכאמ ּוצ םיִגֹוׁש
 םיִאָטַח יד ּביֹוא עֶׁשְכ , גָעוו ןֶעגֵיטרַאפטכֶער
 ;עג רֶע טָאה ּוצֲחֹנ , םִידָאפ יו טיֹור ןִינעז

 ןעֶמּוקעֶג זיא םִע ןּוג ,אָּנַה םָלֹעָל קָנֲחא
 ןונמא 'ר טאָה ,הָנָׁשַה שאו ְךאָנ רעֶד ץֶרּוק
 ןגא טעֶב םעֶד טיִמ םֶהיֵא לאָו ןעֶמ ןעֶמעֶּבעֶג
 לאו ןעֶה גוא ןעֶגאָרְט לְהּוׁש רעֶגיִלייֵה רעֶד
 ןעֶמ טאָה ,ןזמ םעֶד ןעֶּבעֶג ןעֶלעֶטְׁש םֶהיא
 טְלעֶטְׁשעֶג נגא ןיירא להוש ןיא ןעֶגאָרְטעֶג םֶהיֵא
 וצ ןעֶמּוקעֶג ויִא זמ רעֶד יונ גוא ,ןןמ ץעֶּבעֶג
 םגצ קידצ רעֶד ְךאַרְּפְׁש אָד ,ףסומ ןופ הֶׂשּודְק
 ,ןייַג םֵׁשַה ׁשֶדֹקְמ ליונ ךיִא לִטָש טְלאַה ןח
 ןצ ןָא טְּבייֵה גוא ,ןעֶּבְראַטְׁש לעוֶו ְךיִא רעֶדְייֵא
 חנה גגא ,הָׂשּודְק הָלֵעַת ףֶלּו ןֵכְבּו ןעֶגאָנ
 פעָלַא טאָה רֶע יט גנא ,םֹויַה תשודק ףֶקּת

 רנַצ :רֶעַײא ןּופ ךַײא טרָעמַײל גוא ףייא טשַאװ טגָאזָעג טָאה נּוא הֶבּוׁשְּת יד טרֶָעדֶעֿפ
 רָעד שודמ , קלָאפ טכרָאפֶעג ןַײז ףיֹוא ןירָאצ ַא טנִירֶעצ רֶע ּביֹוא ףצק ,הָבּושְה םּוהש
  ,ןֶערָאצ ןָעצנַאג ןַײז טינ טְקֶעוורֶעד רֶע טָאג רֶעגולַײה

 , ַחיִׁשָמ רֶעטְכֶערַוג רֶעזנּוא טרָעְקפ רימ ּונְצַלוּפ
 יקָעוומ זנוא ןופ ףיז טָאה רֶע ה

 זוא םָע נוא ןָערָפווְיג ןיקָארשרער ןִינָעו
 ףָאי םָעֹד יז ףיֹוא טגָארט רֶע םֶהיֵתֹוניֵע , ןיכַאמ טכֶערַיג זנוא לָאז רֶע ָאד טִיג רֶענַײק
 רעקרַאטש רעד חצ , רנִיז !רֶעזנּוא לעסקַא םָעֹד ףיוא טגָארט רֶע לביפ , רניז רָעזנוא ןופ

 טָאג 19 11 א (ט"ע רווחמ)
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 תִיְרְּב חַצָנ : ֹותְרֹּבַחְּב ּונָל אָּפְרִנ ,ּוניָתֹונוֲעַל אוצמ
 .,ּוהָלְדַה ריעשמ 'ּוחָלֲעַה גוחַמ ,ֹותאֹרְבִל תַע הָׁשָדָה

 :ןונָי דַיְּב תיִנָׁש . ןונָבְלַה רְּ נֲעיִמְׁשַהְל
 ּףנְעיִמְׂשִי אּוהְו ונעיִשומ אגה ּונָּבָלַמ אוה ּוניִבָא אּוה ּוניֲהֹלֶא אוה דַחֶא ןוח

 {םֶכיֵהֹלֶא י ִײ יִנָ ח"וק :םיח לאל םֶכָל תויהל יֵח לַּכ יניעל תינש ויִמָחַרְּב

 לע ךֶלֶמְל : הֶיָהְו .ץֶרָאָה לֵכְּב ףֶמֶׁש ריִדָא הָמ ּוננורֲא ו ּונֵריֵדֲא ריִדַא
 :רָחֶא ומשג רָחָא יָי הָוְהִי אּוהַה םויַּב 'ץֶרֶאָה לָּכ

 ּודָלֹונ תַעָמ םָנְוּכ :תיִשָה חֶלֵא הַעְבְש ,תיִׁשאֵרְּב יֵנְפְּלִמ זָא
 נפל דחו .,ולָלּוּכ ןלֶצֶאְו םֶרָצְי ;ּודָלֹוי םירה םֶרָטַּב םיִרּותַּכ

 | הָבְבּושַה תַבְל איה הָעּובְט . 'הבושת םָּבִאַּב 'לפמ: וללוח תֹועָבְג
 הב .תוגנשו תֹונֹודְז , םיִעְָנ יֵעמנְל שבוח , םיִאָמַחְל יִרָצ הָלְּתִה |

 דעו , הָרָׂשֲע רושָע יָנְפְלִמּו תֹוהְמל ּהָּב הָרְבָעְו ףַעַז , . תוחדל
 ןֹורְבִׁשְּב הֵאְרִ הָטיִּבַה ,םֹויָא ףֶל נאָתָא ּונְנַה : הָרָרֹוס אָּפְרַמְל
 רַעְמּו , םינתמ תַביִרְד , םילגר בצמו . םיקוש תוילד : : םויה בל

 מ'ע שוריפ ןונמא 'ר השעמ
 ךורְּב שודקה םֶהיֵא טאָה אָד ,טְגאָועֶג םיוא

 גּוא םיִקיִדְצ עֶרעֶדְנַא ּוצ ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא אּוּה
 רֶע טְמּוק גאָּט ןעֶטיִוְד םעֶד ְךאָנ גּוא ןְדֵעוִג
 סּומיִנֹולְק 'ר יִבָר ןיינ ּוצ םֹולָח נוא טְכאַנ ייָּב
 םעֶד לאָז רע םֶהיֵא םעֶּב גּוא םלּוׁשְמ ּוניֵּבַר ֶּג
 ןעקִיִׁש קעוֶוַא רעמרע עָלַא גוא '"ףקָוּת הָנֵתְנא
 םּוא ןעֶגאָו םִע ןעֶלאָו יז ןעֶציו ןעֶדי יט
 אוה ְךּורְּב שידקה ,רּופָּכ םֹוי גּוא הֶנָשַה שאר

 : ןֵמָא ןעֶסיִנעֶג ןעֶואָל תּובְו ןיינ זְנּוא לאו

 טעו נוא ןילַײה ַחיִׁשָמ םָעֹד טֶעוװ רֶע זַא טָאג
 ףייא גוחט , שיניפעשַאב ַײנַא ןיפַאשַאּב םהיא
 ררָע רֶעד ןופ רֶעטרֶע עלא ןופ טָאג ףיד טֶעּב
 ףצ ּונֵעיִמְׁשִהָל , ךייהרעד ףיוא םהָיא גנָערּב
 ׁשֶרְקִמֲה תיֵּכ גרַאּב םָעַד ףיֹוא זנּוא ןולמַאזנַײא

 רעד ַחיִׁשְמ ףרוד דַנְּב , להָאמ :!רֶעדנַא סָאד
 שסלָאז טָאנ ּוד ןֹוצָר יִהְי . ,"ןֹונָי, טסַײה ָאד

 : יִׁשְמ ףרוד ןעזיולרָער ןנּוא
 רֶע טָאה ןֶעּביז ָעגֵיוָאד יד הֶצִבִׁש ,שִיניפעשַאּב ןיטשרָע םָעֹד רַאפ טלָאמָעד יִנְפִלִמ זָא

 ןֶעוָיג ןִינָעז ריז םיִרּותְּכ , טנַאמרֶעד ןִינָעז ןָעביוא סָאװ יד הֶבָׁשֲחַמ ןַײז ןיא ןּוהטעג
 פז טָאה טָאג פרצו , ןֶערָאװַיג ןיפאשַאב זיא טלָעװ יד נּוא גרֶעּב יד רֶעדַײא טַײרּביגנָא
 ײר ּוצ טפָעהַאב טָאה רֶע 796 ,ןֶערָאוװינ טרָיצָעג ַײז ןִינָעַז םהיא ַײּב נּוא ןַיּפַאשַאּב
 .ץגירנַיז יד ּוצ גנולַײה א ןֶעדנַיּבִיגנָא הָבּוׁשְּת יר טָאה רֶע הָלְּמִח ,הֶבּוׁשְּת יד רֶעדניק
 ימוא רֶעדֶא ןִירֶעג ןּוהטֶעג ןִירָעוו סָאװ דנִיז יד ןיסיוטשרַאפ ּוצ הֶבּוׁשְּת רעד טִימ תוגוד]
 ןוא יִנְִלִמּו ,הֶבּוׁשְּת רעד טימ ןיקָעמּוצפָא ןורָאצ םיורג נּוא ןִירָאצ םינוולק ףענ . ןֶערָעג
 רָע טָאה הָרֵעיו , הֶבּוׁשְּת יֵמְי תֶרֶׂשֲע יד ןִינָעז סָאד גָאט ןֶעטְנהֶעצ םָעד רַאפ גָאט ןהָעצ
 רָיד ּוצ רט ןינָעז טנַײה ּונְנַה , םרָערֶעקּפָא יד ּוצ גנולַײה ַא וצ טיַײרּביגנָא הֶבּוׁשְּת יד
 ץראה םָער ןופ גנִיכֶערּבּוצ םָעֹד ןָא הָעז נּוא קוק הָטיִּבה , ןימּוקעג טָאג רָענְיטכרֶאפ
 פינ טּפַארק ןַײק ןיּבָאה רָימ סָאד הָעז תּויְלַד | גָאט םָעד ןָא טנַײה ןִיכָערּבּוצ רימ סאו

 ןײטשוצ 16 11 א (ט"ע רווחט)



 177 טפ רופכ םויל ףסומ
 ,םיִפְלַאְמ תושיִנ .םיִפָיַע יּונֲעְּב ,םיִּפיֵחְי םיִׁשָנ : םִיַלּופְרַק
 ְךָצְמֶא ,םיִרָדֲאָנ ּףְמִׁשְּב ,םיִרְדַהְתִמ ְךֶּב :םיִפ קפועְמ תֹוריִׁשְּב

 ; םיִריִדַא לֹוקְּב . םיִריִדֲאָּב רידא , םיִריִדֲאַמ |

 יֵע ְךֶלֶמְל יי הָיָהְו .ץֶרָפְה לֶכְּב ףְמש רידא הַמ ּוניֵנֹורֲא ;; ּונֵריֵדֲא רידא ו*
 ׁשְרִמ יֵרְַדְכּו רָחָא ֹומְׁשּו .דָחָא יי הָיְהִי אּוהַה םויַּב .ץֶרָאָה לֵּב
 ;הָיּולְלַה רוד רורל ןויצ ךיהלא םָלֹועְל יי יי ולמי ח"וק , רמאל

 חבש ,שידקנ ףתשּודק םיִחָצְנ חַצֵנְלּו ךְלֶדְנ דיִגַנ רֹודָו רֹודָל
 לודָנ ְךֶלֶמ א יּכ דַעְו םִָלֹועְל שּומָי אל ּוניֵפִמ ּוניִהְלֶא =

 ;הָּתָא שודקו

 ְךֶל ּורְמאֹיְו .ְּךיָׂשֲעַמְּב חַמָׂשִתְו .ְּךיֶׂשֲעַמ לע לֹומֲח
 לָּכ לע ןודָא שדקות .ְךיֶסּומֲע ְךֶקְדִצְב .ּךֶסֹוח

 .תשדק גוט "" ךֶתֶׁשּודְקַּכ ךשידקמ יִּכ .ּדיָׂשֲעַמ
 ; םישודקמ רֶאְּפ שודקְל הֶאְנ

 ןו'צ יַעְו ףֶריֵע םִיַלָשּורְי לַעְו ףֶמַע לֵאָרְׂשִי לע ּוניֵהֹלֲא ו ףמש שדקתי ןֵכְכּו
 :ְךֶלֶכיֵהְו ךנוכִמ לע ְֶחיִׁשְמ רוד תיֵּב תּוכְלַמ לַעְו ףֶרֹוכְּכ שִמ

 רקַענה ןֵּבִבּו ,ּונֵנֹודֲא ,ןֶתיֵא תַבֲהַא ונל רֹוּכְי דוע
 ויה יצ םֹויִא איִצֹוי םָּתַה תּוכְזִבּו , ונָניִדְמ תיִּבְׁשִי
 ;ּונְנֹודֲאַל םֹויַח שודק יִּכ ,ֹונֵניִד קֶדָצְל

 רַבד בֹקֲעַיל דינפ .עׁשֶּפ דינמ לּומ רֶׁשֹוי ץיִלְמ ןיֵאְּב
 ;םָפְׂשִמַה ְךֶלֵמַה טָּפְׁשִמַּב ּונֵקְדִצְו .טָּפְׁשִמּו קוח

546 

 ט"ע שוריפ
 יד טימ ףיד ןֶעּביֹול נוא ןוהט ! הָלָתְּת ןילָאז דנַאטשַאּב םֶעֹד נּוא םִיּפ יד ףיֹוא ןפטשוצ

 ןַײר רֶּגְמֶא .ףיד ןֶעּביֹול םיִכָאְלַמ יד סָאװ ּביֹול סָאד סיֹוא ךיז ןישטילג לֵיכָענק ָערֶעזנּוא ןוש
 טסיּכ וד ןיגָאז נוא יז ןַינַײשַאּב טַײקרַאטש | , ןָעומש ּוצ םִיִנ טפַארק ןַײק ןַיּבָאה רי
 יח יװ יזא עקראטש עלא רָעבַיא רֶעקרַאטש רעימ ןִינָעז גּוא סִיוורָאּב ןִינהָענַיִג ַײז םיִׁשָפ
 {קרַאטש ןעשור ַײז סָאװ ןירָעסַאוו עקראמש יז יו ךז ןינרעל גּוא תושיג , ןעגינופ ןופ

 זתואה 1 12 בי א (פ'ע רווחמ)
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 ןיחתופ

 םלוע יִאָבְל יִדיִחְי ןֶדֵה
 תֶמָאָה ןיד אוהש םיִניֵמֲאַמ לכו

: 

 - הֶיְהֶא רֶׁשֲא הָיְהָאְּב יּונָהֶה
 היה הוה הָיָה אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכ

 ּותָּלִהְּת ןֵּכ ומש יֵאְרִוַה
 וּתלַּב ןיִאְו אּוהָש םיִניִמֲאַמ לכו
 תֹונֹורְכִו תובומ ויָריִּכְזַמְל רֵכֹוזַה = |
 תיִרְּבַה רכוז אוהש םיִניִמֲאַמ לכו

5555 4 

 ןייֵא רזוג זיִא רֶע זַא טאָג רג זֵחֹואָת
 ׁשְטְנעֶמ רֶד נּוא הָריִזְג יִמְכעֶלְׁש

 .לטבמ הָריִזְ יִד רֶע זיִא הָבּוׁשְּת טוהמ
 טפש : ןופ רּונָש םעֶד טאָה רֶע .םּוראָו
 א סיגימָאמ לכו ,דְנאַה רעֶד ןיִא גיִדְנעֶמְׁש
 .ְךאָָו ַא זיִא רֶע םאָד ןעֶּביולְג עֶלַא
 וא טֶבּורּפ אָד רעֶד , טאָנ רעֶניִטְפאַה
 ןיִא םּוהמ 'ןעֶמ םאוָו קרע יד טכוז
 אּוהָש ןעֶּביֹולְג עֶלַא נא , שיִנעֶגְראַבְראַפ
 ןופ תֹובָׁשֲחַמ יִד טְבּורְּפ רֶע סאר ןמוג
 - םיומ ןופ טְזייֵל אָד רעֶד , ןעֶריִג יר
 .םָנְהיֵג ןופ ּבּורְנ ןופ םיוא טְזייֵל גוא
 רֶע סאָד אוג אּוהׁש ןעֶּביֹולְג עֶלַא גוא

 אד ןרעְד  ,רעֶזייֵלְרעֶד רעֶקְראַטְׁש ַא זיִש
 19 (מ"ע רוזחמ)

 ט"ע שוריפ

 רופכ םויל ףסומ
 זתואָה, רעֶטְרעוֶו יד נוא *טָּפשִמַה ףֶלָמֲחי רעֶטְרעוֶו יד

 טפָשַמ תדמ דָיְּב זָחואָה
 הָנּומֲא לֶא אּוהָש םיִניִמֲאַמ לכו

 תֹורְּתַסַנ יֵזְנִג קֶדֹובּו ןחובה
 תֹויְלִּכ ןחוב אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכ

 תַחַׁשְמ הָדֹופּו תֶוָמִמ לֵאֹונַה
 קֶזָח לֵאֹוג אּוהָש םיִניֵמֲאַמ לֹכְ

 םעֶטָא ןייֵא ןיִא ןעֶמ טְגאז ,*רטפ

 וראה
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 ףיוא ןעֶמּוק סאָוְו יד עֶלַא ןיילא טָּפְׂשִמ 4
 שיגהְׁש ןע ביל עלא גוא . טְלעוֶו רעֶד
 רעֶגיִטְפאַהְראוָו א זיִא רֶע םאָד תא ווב
 תָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה אָר רעֶר ,ןַיד
 ׁשֲא הָיְרֶא ןיִא ןעֶמאַנ ןייז סאָד ּוניֵּבַר
 סאָד המ איה ןעֶּביױלְג עֶלַא נּוא , הא
 וא טְנייַה זיִא גוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָנ
 ָןעֶמאָנ םיִמאָנ ,ןייז םייצ עֶלַא טעוֶו
 ביול ןייז זיִא ױזַא נּוא ,םיוִועֶג זיִא
 רָע סאָד ןעֶּביולְג עֶלַא גּוא ,םיוִועָג
 ּיִא םֶהיִא ץּוח נּוא 'תדג ןיִאַו טאָנ זיִא
 טְקנעֶרעֶג אָד רעֶד , טאָג ןייֵק אד טיִנ
 עג עֶטּוג םֶהיֵא ןעֶנאַמְרעֶר םאוָו יִד וצ
 מר וכי וה ןעֶּבולְג עלא נוא ,שיִנעֶבעֶר
 | רע 2



 רופכ םויל ףסומ
 יח לכל םייח ךפוחה

 םִיקְו יח אּוהָש םיִניִמֲאַמ לכו
 םיבומלו םיִעָרְל ביִמָמּו .בוטה

 55ל בוט אּוהָׁש םיִניֵמַאַמ לכו
 םירוצי לכ רֶצָי עַדֹויַה |
 ןָמְּבַּב םֶרֵצֹוי אוהש םיִניִמַאַמ לכי

 דַחִ םללוכו לוכי לֹּכַה

 לוכי לפ אוהש םיִניֵמֲאַט לכו
 ידש ,לֵצְּב רתְסַּב ןָלַה |
 אוה ֹודֵבְל אּוהָש םיִניִמִאמ לֹכְו
 הָכּולְמַה ולו םיִכְלַמ ךילממה = =
 םלוע ְךֶלֶמ אוהש םיִניִמֲאַמ לכ

 רוד לָּכ ודְסַחְּב גָהֹונֲה
 דָסֶח רֵצֹונ אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו

 םיררוסמ ןִיַע םיִלֲעַמּו .לבוסַה
 הֶלָס חלוס אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לֹכְו
 יו ה ו ו זי
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 ט"ע שוריפ
 ,תובָא יד ןּופ תיִרְּב םעֶד טְקְנעֶרעֶג רֶע

 עֶלַא רצ ןעֶּבעֶל טְמיִטְׁשעֶּב אָד רעֶד
 אּוהְׁש ןעֶּביֹולְג עלא נוא , ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב

 זיִא רֶע ,םיקְו יח זיא רֶע םאָר פנס יט

 טייל עֶמְבעֶלְׁש ּוצ ס'טונ טוהמ בוא טוג

 םֶד בוט אּוהָׁש ָּבֹולְנ עלא נוא .עָטּוג וצ נוא

 יד ומְסייוֵו אָד רעֶד עלא וצ טוגזיא רֶע

 גוא ,ׁשיִנעֶפעֶׁעֶּב עֶלַא ןופ ןעֶקְנאַרעֶג
 טאָה רֶע סאָד סוגי איה ןעֶּביֹלְג עֶלַא
 ראפ ,ְךיֹוּב םיִרעֶמּומ ןיִא ןעֶפאַׁשעֶּב ייֵז

 םייוו נוא ְךיֶלְגעֶמ גָניִדְסְלַא זיִא םֶהיֵא
 ןעֶּביֹולְג עֶלַא נּוא , רעֶדְנאַנַא טיִמ עֶלַא

 רעֶד ,םֶלָא ןעק רֶע םאָר לוגו יג אות
 .ְךאַּבְרעֶפ ַא ןיא גבי טְציִז סאו טאָג

 19 (8"ע רווחמ)

 אּוהָׁש ןעֶביולְג עֶלַא גוא .ןעֶמאָׁש םיַנעְג
 רעֶד ,טאָנ זיִא ןייֵלַא רֶע סאָד אוה ֹודֹכִל

 יד נּוא םיִכָלְמ ןענינעק טְכאַמ אָד
 ןעֶּביֹולְג עֶלַא נּוא ,םֶהיֵא ּוצ זיא הָכּולְמ
 ְךֶלֶמ רעֶר 'זיִא רֶע םאָר םֶלֹוע ְךֶלֶמ .אּוהָׁש
 .טיִמ טֶרְהיִּפ אָד רעֶד , טְלעוֶו רעֶד ןופ

 עֶלַא נּוא , תורוד עֶלַא נּוא רֶסָח ןייז

 .םעֶד טיִה רֶע סאָר דֶמָמ רצונ אּוהָׁש ןעֶּביֹולְג

 .אָד רעֶד , טּוהְמ ׁשְטְנעֶמַא סאוָו דָסַח

 .םאָד טְליוהְרעֶּפ גּוא דֶניִז יד טעֶדייֵל
 טְראַו נּוא , רעֶרעֶקַּפָא יִד ןּופ גיוא
 גוא ,ןּורְט הָבּוׁשְּת ייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאַט
 יְרעֶפ רֶע םאָר הָלָח מלופ אּוהְׁש ןעֶּבּולְג עֶלַא

 ףעֶטְשְרעֶּביוא רעֶד ,גיִּבייֵא דֶניִז יד טיִג
 'טָאנ 8
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 ְךיִרֲאַמּו םַעַזְּב רצקה
 סועְכְל השק אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו

 זגורל םיִמֲחר םיִדקמּו .םּוחרֶה
 תוצרל ףר אּוהָש םיִניִמֲאַמ לכו

 לֹודָנְו ןוטק הָוְׁשַמּו .הָושה
 קָדְצ טָפֹוׁש אּוהָש םיִניֵמֲאַמ לכו

 םיִמיִמְּת םִע םֶמַּתִמּו םֶּתַה
 ולֲעַּפ םיִמָּת אוהש םיִניִמָאַמ לכו

 רופכ םויל ףסומ
 ויָאָרָי לֶא ֹוניֵעְו .ןויְלָעְה

 שחל הנוע אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו
 הָבּושתַּב יקפודל רעש ַחֵתֹוּפַה

 ודי הָחּותַּפ אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכְ
 וקדִצ ָצִהְּב ץֵפָהְו עֶׁשֶרָל הָפּוצַה |

 רֶׁשֵיְו קידצ אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו
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 ןוראה ןירגוס ; רֹוחָיְּב לכ לע ףולמתו ְךֶדֵבְל בֵנְׂשּוּת

 א-/-/ר//ר-/א-/ר\./

 ט"ע שוריפ

 ףיוא הָחָנְׁשַה טיִג גיוא ןייז נוא , טאָג
 ןעֶּביֹוְג עלא נוא . רעֶּטְכְראָמ עֶנייַ
 יד םְרעֶפְטְנֶע רַע סאָד ׁשֵחָל הָגֹוע אּוהְׁש

 ,טייֵהְרעֶליִמְׁש םעֶּב ןעֶמ סאוָו הָלִפְּת
 רעיוט םעֶד טְנעֶּפֶע אָד רעֶד רעש םַסֹופמ
 .הָבּושְּת טיִמ ןָא ןעֶּפאַלק סאוָו יִד וצ
 סאָד ודי הָחּותְּפ אּוהְׁש ןעֶּביולְג עֶלַא יא

 יד ןייז ּוצ לַּבִקְמ ןעֶפָא זיא דְנאַה ןייַז
 נּוא עָשְר םעֶד טְראוַו רֶע ,הָבּוׁשִּת
 גּוא ,ןעֶרעוֶו םּורְפ לאָז רֶע סאד ליוִו
 רֶע םאָד יִׁשָיַו קירצ וש ןעֶּביולְג עֶלַא

 ףיוא םֶלאַה י רֶע נּוא ץְרּוק זיא ןעֶראָצ
 הֶׁשָק אּוהָׁש ןעּביולְנ עֶלַא נּוא .םַעָּכ םעֶד

 13 < (ש"" רוומפג

 -ְרעֶד ּוצ רהעוְנָש זיא רֶע סאָד םֹועְנִל

 רעֶניִמעֶראַּבְרעֶר זיִא אָד רעֶד ,ןעֶנְרעֶצ
 ראפ םייֵקְמיִראַּבְרעֶד טְרעֶדעֶפ רֶע נּוא
 זנ אּהִׁש ןעֶּביױלְג עֶלַא נוא .זָגֹור ןייַז
 . טְגיִליוִועֶּב ףייו) זיִא רֶע סאָד תיצרל
 רֶע ייל גיִדְנעֶמְׁש זיִא רֶע , ןעֶרעוֶו
 םֶהיֵא ייַּב נוא ;טְרעֶרְנֶעְרעֶפ טיָנ טְרעוֶו
 עֶלַא וא ,יורְג נּוא ןיילק ייל ןעֶנעֶו
 זיא רֶע סאָד קֶרצ טָפוש ,אּגהָש ןעֶּביֹולְג

 ףיוא זיִא רֶע ,טפוש רעֶטְנעֶרעֶגַא
 ףיוא םיִמ הי טֶרְהיֵפ נּוא , גיִטְכיִר
 ,מיילַעָניִטְכיִר ףוא יִד טיִמ טייֵקְניִטְכיִר
 סאָד וָעָפ םיִמָת אּוהָׁש ןעֶּביֹולְג עֶלַא נוא

 : גיִטְכיִר ףיוא ןעֶנעֶז קְרעוֶו עֶנייֵז



 184 אצ = רופכ םויל ףסומ

 ת הָיְהִי אּוהַה םויּכ ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֵלֶמְל יי הָיָהְו ָאיִכְנ דִי לע בּותָּכַּכ |
 : דֶחֶא ּומְׁשּו דָחֶא

 ! "וכו ַחֹכְּב אנא, טייֵהְרעֶליִטְׁש ןעֶמ טְגאָו ,יִדֵיְּב וֲחֹואָה, טְגיִדְנֶע ןעֶמ ןעוֶו

  !ףָתֶדֲע לַהנ ףְנּוט בֹורְּב .ׁשֹורְק ןיִסָה { :הָרּורְצ ריִּתַּת . ףֶניֵמְי תַלּודְנ ַחֹכְּב אָנֶא
 !ךֶתֶׁשּורְק יִרְכֹז .הֵנָּפ ְףְמַעְל הֶאֵנ ריִחָי ;אֵרֹונ ּונֵרֲהט ּונָבְגנש .ָךְמַע תנר לבה

 !תֹומְלֲעַּת ַעָרֹוי .וניתקעצ עַמְׁשּו לָּבִה וניִתְעוש ; םֶרֶמֶׁש תַבְבִּכ .ָּךְרּוחְי יֵׁשְרֹוד רֹוּכִנ אָב
 ! רֶעְו .םלועל ותוכלמ רֹובְּכ םֵׁש ּורָּב | ;םֶלֶמְנ דיִמָּת ךתקרצ . םָמֲחַר םרהמ םֶכר

 ' + , :וצ :

 ץֶרָאָה לַּכ לע ְךֶלֶמְל יי הָיָהְו יִתָשקבּו ית הֶׂשֲעַּתֶׁש תֹואָבְצ יי ירש משב
 : רַחָא ומשּו דָחֶא יי יְהִי אּוהַה םויַּב

 שניי עק ירא

 לע ְּךְהָמיֵאְו ְךיׂשֲעַמ לָּכ לַע ּוניֵחֹלֲא יי דֶדְחַּפ ןֵּת ןֵכְבּו
 וְַּתְׁשִיְו ,םישעמה לָּכ ְךּואָרָיְו ,ָתֹאָרָּבֶׁש המ לב

 תושעל ,תֶחֶא הָדְנֲא םֶלְכ ּוׂשָעַיְו ,םיִאּורְּבַה לָּכ ְךיֶנְפְל
 ןְטְלָׁשַהָׁש ּוניֵהֹלֲא יי ונעדיש ֹומָּכ ,םָלָׁש בֶבֵלְּב ְּךנֹוצ
 לָּכ לַע ארונ משו .ְךֶניִמיִּב הָרּובְּו דְָיְּב זוע רינפ

 :תאְרְּבַש הַמ

 הוקת| < ְךאָריִל הָלֶהְת , ִרמַעְל יי יידובכ ּת ןֵכְבּו

 םיִלֲחַיְמַל הָּפ ןוחתפו ,ףישְרודל הֶבֹוט
 תַחיִמְצּו ,ְּךֶריֵעְל ןוששו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ךל
 ,ּףַחיִשִמ ישי ןֶבָל רֶג תֵכירעְו ְּךֶרֶבִע דודל ןרק

 :ונימיב הָרָהְמִּב

 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירשיו ,ּוחְמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו
 חעשרה לֶכְו ,ָהיִּפ ץֶּפְקִּת הֶתָלֹועְו ,ּוליִג הנרב

 :ץראה ןמ ןֹודְז תֶלֶׁשְמֶמ ריִבֲעַת יִּכ הָלֶכִּת ןֶׁשֶעּכ הָלָּב
 םייאב ּודיניו ,ְּךֶדְובָּכ םש ּוכְרָביִו , ְךָדְבֶעְל 3 ויתָפה

 | לֵב ָךּולְלַהיִ יךּועָרְי אל םימַע ךושרדוו ּךקְרּצ
 יספא " \ש"ע רווהמ)
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 תֶא ְךֶל ּוחְּבְזַיְו .יי לדגי דיִמָּת ּורָמאיו .ץֶרֶא יִסַפַא
 ,םֶהיֵליִסְּפ םִע ּורָּפְַיְו .םֶהיֵּבַצֲע תֶא ּוחְגְִיְו .(םֶהיֵחָבִז
 ישקבמ ׁשֶמֶׁש םע ףוארייו .ְךֶדֶבֶעְל רֶחֶא םֶכָׁש ּוטיִו
 למי ,הָניִּב םיעות ּודְמַליו .ּךוכְלמ ַחֹּכּוריִּבִיו.ְּךיָנָּפ
 ודלסיו .ׁשאֹרְל לכל אשנתמ ךּואְׂשִנִו .ְּךָחָרּובְג תֶא
 ,הָנָר םיִרָה ּוחְצִפִיְו .הֶרָאְפִּת רֶזנ ךורטעיו .ּךינּפ הָליֵחְב
 .םֶהיֵלֲע ְּךְתּוכְלַמ לוע ּולְּנַקיִו .ּךֶכְלֶמְּב םִייִא ּולֲהֶציו
 ונְתִיְו ,ּואֹובֵיְו םיקוחר ועמשיו ,םִע לֵהֵקַּב ּךּומְמֹוריִו

 ;הָכּולְמ רֶתָּכ ךל

 רַהְּב ,ףישעמ לָּכ לע ,ףרבל ַײ הָּתַא ךולמתו
 ריִע םִיִלָׁשּוריִבּו ,ְּךָדֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןויצ

 יי ךולמי ףשדק יֵרְבִרְּב בּותָּכַּכ ,ךֶׁשְרָק
 " ;הָיּולְלַה רֹוָו רֹודָל ןויצ ךיהלֶא םלועל

 בּותַּכְּכ .ךיֶרעלַבמ הולֲא ןיאו ,ָּךמֶׁש אָרֹונְוהֶּתַא ׁשֹודְק
 ׁשֹרָקִנ ׁשֹורְקַה לֵאָהְו ,םָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי הבנו
 :שודקה ְךֶלֶמַה ,ַיִי הֶּתַא ְךּורָּב :הָקָדְצִּב

 ּונִּתְמַמֹורְו ,ּונָּב ָתיִצָרְו ונְמוא ָּתְבַהֲא ,םיִמַעָח לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הָּתַא
 ונַּכְלַמ ונָּתְבַרְקְו ,ףיִתְֹצִמְּ 'נּתְׁשַרְקְ ,תֹונׁשְּלַה לַּכִמ
 | : תארק ּונילַע שודקחו לודנה ְךֶמֶׁשְו , ְךֶתָדֹובֲעַל

 .דָׁשּהְקִלהָזַה תָנשַק יי םֹוי תֶא הֶבָהַאְּב ּוניֵהֹלֲא יי ּנָל ןּתִּתַ
 ּהָחיִלְסִלְו הָליִחְמִל ,הֶזֵה םיִרָפְּכַה (םוי תֶאְו ,הָחּונְמִלְו

 ארקִמ הָבְהַאְּב יי ,ּוניתונוע לכ תא וב לֶחְמִלְו ,הֶרֵּפַכְלּו
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכָז ,ׁשְרֹק

 ינפמ] . 6 ןל א (ט"ע רוזחמ)
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 נֵתָמְדַא לַעַמ ּונְקַחַרְתַנְ ּונֵצְרַאַמ ּוניֵלָג ּוניִאְמַח יֵנְפִמּ

 תיֵבְּב ּוניתובוח תֹוׂשֲעַל םילוכי ּונְחַנֲא ןיִאְו =

 ויָלָע ְּךְמִׁש אְרְקִָׁש ׁשֹורְקַהְו לֹודְנַה תיַבַּב ךֶתְריחְּ
 + ְךינָפָלִמ ןוצר יִהְי !ּךֶׁשְרִקַמְּב החְלתשנש דיַה יֵנְּפִמ
 םֶחרתּו בּוׁשָתָׁש ןְמֲחַר ְךֶלֶמ ּוניֵתֹובֲא יַהלאָו ּוניֵחֹלֲא
 הֶרָהְמ ּוהֵנְבִתְו םיִּבַרְה ךיֶמֲחַרְּב ּךֶׁשֶרְקִמ לֵעְו ּוניֵלְע
 ּוניֵלֲע ףתוכלמ דובַּכ הָּלנ ּונֵּכְלַמ ּוניִֵבָא ;ודֹובְּכ לָדנִתּ
 ונֵרוזְּפ ברקו יִח לּכ ִניֵעְל ּוניֵלָע אֵׂשְנְִו עפוהו ,הֶרֵָהְמ
 נֲאיִבֲהַו ,ץֶרֶא יִתָּכְרִיִמ םַנַּכ ּוניֵתֹוצּופְנּו םיוגה ןיֵּבִמ
 תַחְמִׂשְּב ּךֶשֶדְקִמ תיֵּב םִיַלָשּוריִלְו הֶנֵרְּב ְּךְרְיִע ןֹויָצְל
 וניתובוח תֹונְּבְרִק תֶא ְךיֶנְפִל הֶׂשֲעַנ םש) .םָלֹוע
 תאו יי ףסומ תֶאְו ; םֶתֶכְלַהְּכ םיִפָסּומּו םֶרְדְסֶּכ םיִדיֵמְּת
 ְךיֶנָפְל בירקנו הָׂשֲעַנ הֶזַה םירוּפּכַה םוי הזה תַּבַׁשַה םוי יִפְסּומ

 ףתתטסנ ןיוכסו , װ סניספ למי "וניאטח ינפמוא כמומ ןימסעכ .ירק ןוקתל הלפת
 טועימ דוסכ סרוס עעמסנ) תופגב םיסט סניכטס לע סע ךמנע

 םרומ סתיס כ"לסט ,'ירק טס תמסמ סיבלס וניתונופנ תולגס סיכירספ ונסנסו , סריס
 חרובע רפסמ םיסו .װ סלכמ למי ןכל סטזס רוסכ סנבנס רוס "מכ סטסס רוֿפ דוסּב

 : ולטט ךפוכ ףיסוסו ןוטלס ןוקית ל" וסט ךפ ,סטולק סלפס ןקיסו , שדוקה

 שנפ יניט המכב שדוק תירב תואב ונמגפ רשא לע ונבל סמנו דואמ ונשוב םלוע לש ןנובר
 אלש טרפבו ללכב לארשי לכמו ינממ ואציש הלטבל ערז תופיטו ירק ינימ המכב טרפבז

 תוצופנה תופילקב תוקושעה תומשגה םגו םירחא םילוגלגבו הז לוגלגב ןוצרבו םנואב הוצמ םוקמב
 :תיב םמשו | וניתולג ךראתנ הו ידי לעו םיוגה ןיב תורופנה תואליטרע תומשנו ץראה תופנכ עבראב
 ךינפלמ ןוצר יהיו תוחילסו םימחר שקבל ונאב הרומג הטרחו שפנ תורירמב ןכבו .ונרקי הלגו ונשדקמ
 לדגי התעו םיחנאנו םירמ םיגויבאהו םיינעה ונילע םחרתש םימחרה בא וניתובא יהלאו וניהלא 'ה
 ילארשי לכמו  ינממ ואציש הלטבל ירק תופיטו תושודקה תוצוצנה לכ תופילקה וטילפתו 'ה חב יג
 "יב שודקה םש חבב תורואמל ויהו תינש השודקב םצבקל רווחתו םירחא םילוגלגבו הז לוגלגב
 שו (ה"יהא אירטמינ אוהו) והטלפאו קשח יב יכ קוספו םיאלט" ץבקי" ועורוב" (קוספמ אצויש ןיוכיו)
 שיוגה ןיבמ ונרוופ גרקתו . לא ונשירוי ונטבמ ונאיקיו" עלב" ליח" קופפמ אצויה ן"בוד שודקח
 בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו בותכש ארקמ נב םיוקיו ץראה יתכרימ םנכ וניתוצופנו
 ןעמל תשע ךמש ןעמל השע םלוע תלואג ונילאגתו המש ךיהלא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו
 ףוד ףסוי ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא ןעמל השע ךתשודק ןעמל השע ךתרות ןעמל השע ךנימי
 ןקתתו תוכלמו דופי דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה תונוילעה תודמב םיזחאנו םימותחה
 דעו התעמ ער לכמ ונומשת םיברה ךימחרבו ונרופ רשא טקלתו ונדרפה . רשא דחיתו ונמגפ רשא
 ר"מוש ן"ונח ם"וחר ונערז ערזו ונערוו ונא תמאב ךדבעל הרהטו השודק עפש וגילע עיפשתו םלוע
 לבקו ונילע םחרו םוה (שודק םש ף"ימת ש"חר אוהש ת"רב) ןיוכי ה"דופ ר"שי ל"יצמ ך"סות
 אלו ינע תונע ץקש אלו הזב אל יב ביתכו הובת אל םיהלא הכדנו רבשנ בל ביתכדכ וגתלפת
 ףולאטו ירש 'ה ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי :עמש וילא ועושבו ונטמ זיפ ףאשמ

 1 19 (ט"ע  רווחמ)
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 ָךֶתרֹותְּב ּוניֵלָע ָּתְבַתָּכֶׁש ּומָּכ ,ךֶנצְר תַוְצִמְּכ הָבָהַאְּב !

 ;רּומאָּכ ְּךדובְכ יפִמ ְּךֶדֶבֵע הָׂשֹמ יִדָי לע
 תֶלוס םיִנֹורְׂשֶע יִנָשּו םיִמיִמּת הָנָש יֵנְּב םיִׂשָבְכ יִנָש תָּבַשַה

 תלוע לַע ותָבָשְּב תַּבַׂש תַלֹוע ובס משב :הָללְּב הָחְנִמ
 ; רּומאַּכ םויַה ןֵּבְרִקְו תַּבַׁש ְַּרַק הֶז ָּּכסִנ ריִמָּתַה

 םויָבְו תבשל |

 םֶתיִנָעְו םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶדֹוק אָרְקִמ הֶּזַה יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֹוחַל רושַעָב
 הָלֹוע םֶּתְבַרְקִהְו : : ּוׂשֲעַת אל הָכאָלְמ לכ םֶכיֵתֹוׁשְּפַנ תא

 הֵנָׁש ינְּב םישבכ דַחֶא ליִא . דַחֶא רֵקַּב ןֶּב רפ . חחינ ַחיר הוהיל
 ; םֶכָל ויהי םיִמיִמּת ,העבש

 םיִנֹורְׂשֶע ינשו , רפל םיִנֹורְׂשֶע השלש . רֵּבְדִמִּכ םֶהיֵּכְסִנְו םָתָחְנִמּו
 ,רֵּפַבְל םיִריִעְׂש ִנְׁשּו , ּוּכְסַנְּכ ןויו .ׂשֶבָּכַל ורְׂשִעְו . ליֶאָל

 :םֶתָבְלַהְּכ םיִדיִמְת יִנְׁשּו !םיִרּפַּכַה תאַמַה דַבְלִמ רֵפְַל ריִצָׂשְו אנע

 םָלּוּכ יִעיִבְׂש ישְדקמ םע גָנֹוע יִאְרוקְו תָּבַׁש יִרְמּוש ּףֶתּוכְלַמְב וחמש י תבשל
 םיִמָ תַדְמָח ֹוּתְׁשַרַקְו ֹוּב ָתיִצָר יִעיִבְׂשַבּו + ֶבּוטִמ נְנעֶתִיְו ּועְּבְׂשִי
 ; תיִׁשאֶרְב תֵׂשֲעַמְל רֶבָז .ָתאָרָק ותוא

 ןיימ ריִמ טְכעֶרּבּצ יו 2 ?? ונוּבר
 סאָד יווקְנעֶרעֶג ְךיִא ןעוֶו ץְראַה

 רעֶד נוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ׁשֶרְקִמַה תיֵּב
 ןיִא ןּוהְמעֶג הָרְובַע יד טאָה ל ג ןֶהַּב
 םידאפ רעֶטֹור רעֶד זיִא ,םיִׂשָרק ישדמ
 יעָנ ןעֶרּוי יד ןעֶּבאָה ,ןעֶראוָועֶג סייוג
 ןעֶמּונעֶגְנָא זיא הָלָפְּת רֶעייֵז זַא טסּואוו
 םיִּבַרֲה ּניִתונוֲעַּ טְצעֶי , ןעֶראוָועֶג

 ןייק ,שֶרְקִמַה תיֵּב ןייֵק טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה
 זְנּוא ףוא לאָז סע ןָכְרקא נוא ,לֹודָנ ןָהּ
 רעֶגיִרְמיִראַּבְרעֶד םּורעֶד ,ןעֶּעֶגְרעֶפ
 ְךייַלְנ הָלִפְּת רעֶזְנּוא םעֶנְרעֶפ רעֶטאָּפ
 ְךיִא תֹוריִׂשֲע ריִמ ּביִג נּוא ,ןֵּבְרִקא יו

 ןעֶנְרעֶל ּוצ ןעֶקְראַטְׁש ןעֶנעֶק ְךיִמ אָז
 חא 0 , הקרצ ןעֶּבעֶג וצ נּוא הָרֹוּת
 זיַפְׁש גּוא דְנאַה עֶדְליִמ ןייר ןעֶפֶע -
 טיִנ ןעֶלאָז ריִמ ,דָנאַה ןייַד ןופ ףיִמ
 ,םֶדָו רָׂשַּב תַנְּתִמַא ּוצ ןעֶמּוקְנָא הָליִלֲח
 ןיימ נוא , ץראה ןעֶכאַרְּבּוצ ןיימ וא
 ןייז ץיִלְמַמ לאָז ןֶעייֵרְש נּוא ןעֶגייוֵו

 ראַפ גוא ןאַמ ןיימ ראפ נּוא ריִמ ראַפ
 ןעֶלאָז ןְרעֶרְמ עֶנייֵמ נּוא ,רֶדְניִק עֶניימ
 .ָעיֹוּב גוא חיכה ,ןעֶלאַפ רֶהעָל טיִנ
 לודנ ןַהּכ רעֶד זַא שָרְקִמַה תיֵּב םאָר
 .ׁשֶרְקַמַה תיֵּב ןיִא הרובע יִך ןּוהְמ לאָז

 ]מ
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 ַּב ,וצ ןעֶּמ טְכאַמ "ונח םָׂש אֹלֶׁש , ייפ ,ןֹורָא סאָר ןעֶמ טְנעֶפָפ יונילָט, ייפ

 : ףיוא ןעֶמ טְכאַמ "םיִעְרְוּכ נְחַנֲאַע

 ,תיִׁשאֵרַּב רֵצֹויְל הָלְדְנ תַתָל ,לֹּכַה ןודָאל ַחַּבִׁשְל ּוניִלע
 תֹוחְּפְׁשִמְּכ ּונְמָש אלו תֹוצָרֲאָה יַיֹוְּכ ּונָׂשֶע אלש

 .םנומה לֵכְּכ ּונֵלְרֹונְו .םֶהָּכ ּונֵקָלֲח םֶׂש אֹלֶׁש .הָמָדֲאָה
 יֵכְלַמ ףלמ ינפל .םידומו םיוחתשמו םיִעְרוּכ ּונָחְנָאְ
 דָסּויִו םִיַמָׁש הָמֹונ אּוהַש .אּוה ְךּורָּב שודקה םיִכָלְמַה
 יִהְבְנְּב וזע תַניִכְׁשּו .לעממ םִיִמְשַּב ורק בשומו ,ץֶרָא

 ְדבבְל א תבָשָהְו םֹויַה ָּתְעַדָיו ותרותב בּותָכַּכ ותְלּוז
 ,תַחָּתִמ ץֶרֶאָה לַעְו לעממ םִיַמָׁשַּב .םיִהֹלֲאָה אּוה יי יִּכ

 ןוראה ןירנוס ; :דוע ןיִא

 ,יגניֲהלֲא אּוה, שנאָו להק סאָד תַעַׁשְּב גּוא ;ךיֹוה יּוניֵהְלֶא אּוה, טְנאָו ןִזַה רעד
 ץְטְכעֶלְׁש יִד ןיינ גצ 'לטִבְמ טּוג ןיִא סאָד גוא ,םיִקּוסִּפ יד ןעֶגאָו ןוח רעֶד ףְואַד

 :ַחְקורָה לַעַּב רֶזָעיִלֶא יב ומ הֶלְּבִקְּב זיא סאָד , תֹוריִגְג

 ָתובשחו םויה ָּתְעַדָוְו : ודַבְלַמ רוע יא םיִהֹלָאָה אגה יי יִּכ תַעֵרָל ָתֵאֹרָה התא
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 םש ִּ ":רמוש חי א םיִנָּפ אשי אל רֶׁשֲא ארונהו רוגה : לורגה לאה
 : םֶלוע רַעו התַעַמ ךָרובְמ 2 םָׁש יִהְי ! וניהלאל לוג ּובֲה אָרְקֶא יי יי

 { סאָד להק טגא} ,"ּונילע, טְגאָו ןומ רעֶד ןעוֶו

 .יׂשְרְקִמַה תיִּב בֵרָחֶׁש םֹויִמ םֶלֹוע לָש וניכר ,בֵנְׁשִנְו קירצ ץּורָי ֹוּב יי םֵׁש זֹוע לֵדְנִמ
 םָּבְזמ אלו חַבָז אלו הָחְנִמ אלו הָנּוהְכ יִדְנַּב אלו בר אל רַּפַכְל הָמַּב ּונָל ןיא

 םורמל יִתְלִפְּת סגְכיִל ןֹוצָר תַע וז 'הָעָש אֵהּתָׁש ןוצר יהיו ,ּונָל רֵמֹוע פֹודְנַה ךֶמֶׁש קב
 םיִפָלֲאָל דָסֶה רצונ . תָמֶאְו רֶסֶח ברו םִיַּפַא ָךְרֶא ןּונַחְו םּוחַר לֵא יו ַײ ריִּכְזִמ יִנאָשְּנ

 ,ױבו חכב אנא ;הָקָנְו הֶאָּטִחְו עַׁשָפְו ןֹוָע אָׂשֹונ

 ,לֵאָרְׂשִ תיֵּב ּךֶמֵע יֵחּולְׁש תֹויִּפיִּפ םִע הָיָה ּוניִתֹובֲא יָהלאו ניֵהֹלא
 .תיֵּב ףמַע לַע ְּךיֶנָפְלִמ םיִנּונְחְתְו הָלִפְּת שקבל םיִדְמֹועָה

 'חַמ םֵכיִׁשָה .ּורֵּבַדְיִש הַמ םֶניִכֲה ".ורמאיש חַמ םֶרֹוה ,לֵאָרְׂשִי
 ולאשיש 9 19 (ט"ע רווחמ}



 רופכ םויל ףסומ
 ף? ְךֶרֶּב :ןּוכָלַהְי ְּךיֶנָּפ רֹואְּב ּורֲֵאָפָי ךיא םַעְדִי ,ולֲאְשִיָׁש
 ;ןּוכְרָּבְתַי םָלּוּכ ךיִּפ תֹוכְרִּבִמּו ,ןּוכִרְבִי םֶחיִפְּב ףמע , ןּועֶרְכִי
 , תויּולת םָּב ךֶמַע יִניֵע : ןּורֹובֲעַי ְֶָּתַּב םֵהָ ןּוריִבעַי ףיִנָפְל ףמע
 ל ,המי ׁשְרּוקַה ה לּומ םיִשָג !תֹולֲחַיִמ = םֶהיִניֵעְו

 .םֶנֹוׂשְלִּב ולָשָּכִי אלש : :םימשמ ןִמ מְשמ הֵּתַאְו , םִיַמַּכ ףחכנ
 | םָנֹואְׁש םַב ּומְלָּכי אלו םנָעָשַמְב ושובָי אלו , םָנּוניִׁשְב ושקְני אלו
 הַמָה 'ּוניֵהֹלא 4 י ףיֶּונֲח יִּכ + ףֶנֹוצְרִּכ אֹלָׁש רַבָד םֶהיֵּפ רַמאֹי דָאְ
 תֶא ּוניֵהֹלא יי "ּונעְדְיָש הָמָּכ ,םיִמָחּורמ הָמֵה 'ךיִמָחּורְמּו םיִנּונֲח
 ּףֶתְרותְּב בּותָּכַּכ ,םָחּורְי םחרת רֶׁשֲא תֶאְו ,ןָחוי ןֹוחָּת רֶׁשֲא
 נפל ַײ םשב יתארקו ףיִנָפ לע יִבּוט לָּכ ריִבֲעַא יִנֲא רֶמאֹּיַו
 לֵא רֵמָאָנְ ; םֶחְרַא שֲא תֶא יִּתְמַחְרְו ןוחָא רֶׁשֲא תֶא יִתֹונַחְ
 ףישקבמ יב ומְלָבַי לֵאְו תֹואֵבְצ םיִהֹלֲא יָנֹדֲא ףיוק יִב ּוׁשֹובָי

 ;לֵאָרְׂשִי יָתלֶא
 ןוראה ןיחתופ

 :ןֹושָל הָנֲעַמ ּונָמִמ הָלֲאְׁשֶא .וינפ הָלֵחֲא לֶאְל הָליִחֹוא
 תוננְר הָעיִּבַא ,וזוע הֶריִׁשָא םִע לֵהְקַּב רֶׁשֲא

 | ;ןֹוׁשָל הֵנֲעַמ יימו .בֶל יֵכְרַעַמ טראל !ויָלָעַפַמ רַעְּב
 ירמא ןוצרל ויהי :ְךֶתֶלְהִּת ריִנָי יִפּו חָּתִפּת יֵתָפְׂש יָנֹרֲא

 ןוראה ןירנוס ; : יִלֲאֹונְ ירוצ יי ְךיָנָפְל יב ןוינַהְו יִפ

 ט"ע שוריפ

 םעֶּב ְךיִא טאָג טעָּב ְךיִא יז הָליִחֹוא

 טעֶּב ְךיִא י ָאשָא , ןעֶליוִו ןיינ
 סאָר א . גְנּוצ ןעֶטְקיִׁשיִגַא םֶהיֵא ןופ
 .ְךעֶפ םיִקְלאַּפַא ןעָשיונצ ןיִנעֶק לאָז זְדיִא
 ְךיִא .בול עקראטש ןייז ןעֶגְניִ גְנּולְסאַז
 עֶנייַז ןיִגעוֶו גְנאַזיִג ּבֹול טיִמ ןיִרייֵר לאָז
 יָנֲא ףְראַד ׁשְטְנעֶמ רעֶד פל .קרעו)
 ,ןעֶקְנאַדעֶג יד ןעֶצְראַה ןיִא ןעֶטְכי

 13 (מ"ע רווחמ)

 םיוא ננוצ יִד רעֶּביִא סע םיִנ םאָג נוא

 טֶסְלאָז טאָג חַּפִ יל ישא , ןעקירְּוצ
 ?יומ ןיימ גּוא ,ןעֶצְסעֶל עֶנייֵמ ןעֶנעֶּפֶע
 םָע ןיצדק יי . ביול ןייִר ןעֶגאָז טעוֶו
 ליומ ןיימ ןופ דייר יד ןוצָרָל ןייז לאָז

 ןעֶצְראַה ןיימ ןופ ןעֶקְנאַרעֶג יִד גוא
 רעֶציִׁשעֶּב ןיימ יִלֲאֹוגְו יךוצ ,םאָנ ריד ראַפ

 : רעֶזייֵלְרעֶר ןייט גג

 | ץימא / ןס
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 .ׂשַעַמַּכ הָׂשֲעַי יִמ רֶׁשֲא ,םיִנֹוא ברו ריִּבַּכ חּכ ץיִמַא
 .ףַא .םירק לע תירק תֹויְלֲע ץֶמֹוא .ְךיֶתֹורּובְג

 תֶוָמְלַצְ ךשוח םֶלֹוע תֹויְהִּב :הָמיִלְּב לַע לֵכָּת ָתְרסָי
 םיִנֹודְז ןיֵּב .ָּתְהַנִה רקוב רֹוא ךשּובְל הָמֲעַמְּב .הֵּפיֵעְו
 ;דָלֶח ןוסכָי לבל םֶתיֵוְקִה לּוצְּב אָרֹונַה חרק .ָּתְצַח
 עּוׁשֲעַׁשְל ָּתְעַט םָדֵקִמ ןג .הָבּונְת הָציִנְֲו יִׁשָניֵנְּפ תיל
 אָבְצ םִנ .ּךְזָע עיִקְרְּב הֶּתַּת תורואמ לוג .ּךֶריֵמֲאַמ
 ןוימד .תרצ לעשמ םיאדו םיִחָׂש יד ;ָתיִוְצ םֶמָע תורזמ

 שדוקה תדובע מיע שוריפ
 תֶרוכָע יִד ייּב וַא ,ןעֶּגייֵרְׁש םישודקַה םיִרָפְס יד חפ טיִמ קְראַטְׁש טְסיִּב טאָנ וד ם2 ץיִמַא

 ןעֶד ,ןעֶגייוֵו קְראַטְׁש ןעֶמ ףראד ,ןעֶגאֶו רעוו ,טְכאַמ עֶסיֹורְג לֶהיִפ טיִמ גּוא
 לְהאָמַא סאוָו ןעֶגעֶז תֹורָצ יד לייע םיִּכַרָה ּוניֵתֹוגֹוֲעַּב ,טייֵקְראַטְׁש ןייב ןוֿפ קְרעוֶו יד יו ןוהט ןאק

 יורא ראפ סאוָו א . ןעֶמ וי רע לעֶמיִה יד ןעֶנעֶז סאָד סעֶריֹוּב עקראטש יד

 ו אלע מס
 ףיֹוא טְלעוֶו יִד טְסעֶּפ דְנּורְגעֶג ּוטְסאָה ףיוא
 פיוט ןופ ןעֶטאָ רעֶד יו רעֶטְסְניִפ ןעֶועֶג ףאָנ זיא 'טְלעוֶו יד זַא םֶלֹוע תֹויְהַּב ,טיִג
 ּטְכיִל ןיִגְראָמ סאָד ּוטְסאָה דיילק ןייד ןּופ ןעֶליֵהְנייַא םעֶד טיִמ הֵּטֵעמְּב ,לעקנוט גוא
 טְסאָה נּוא טְלייֵמ וצ ּומְסאָה רעֶטאו עקראטְׁש עֶניִליוִוְמּומ יד ןעֶׁשיוִוְצ ,ןעֶטְבייל טְכאַמעֶג
 רעְסאונ יִד ּוטְסאָה ׁשיִנעֶפיִט יָד ןיִא זיא ְךיִלְקעֶרְׁש ₪ יונ יֹוזַא ,לעֶמיִה יִד טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא

 יָתיֹוא ּוטְסאָה ִשָנ יִנָּפ יג .טְלעוֶו יד ןיִקעֶד וצ טינ ןעֶלאָז ייז ןעֶלְמאַזְנייֵא טְכאַמעֶג |
 ןעֶטְראָג ַא ,טְכּורְּפ ןעֶצאָרְּפְׁש טְכאַמעֶג טאָה יז גּוא דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִנָּפ סאָר טְקעֶדעֶג
 ,לֵאָרְׂשִי עֶטְּבעיִלעֶג עֶנייַר ןעֶהייֵרְפְרעֶד ּוצ ןעֶניִרעֶד טי חֶרְוִמ ןופ טְצְנאַלְפעֶג ּוטְסאָה
 ףיֹוא ,לעֶמיִה ןעקראטש ןייב ןיא ןעֶּבעֶגעֶג ּוטְסאָה הֶנְבֶל גּוא ןוז יד טֶכיִל עֶסיֹורְג לֶדֹוּג
 יד םיִחָׂש יד ,ייֵז טיִמ ןעֶמְכייֵל ןעֶלאָז ייֵז ןעֶסייֵהעֶג ּוטְסאָה תֹולְזַמ ןּופ טַפאַׁשְרעֶה םאָד
 ןעֶפאַׁשאַּב ּוטְסאָה ןעֶהיִלְּפ סאוָו ליִניֹופ יִד נּוא רעֶסאו ןיִא ןעֶמיוְִׁש סאו ׁשיִּפ להיפ
 רֶע סאוָו ןְהָיְוְל םעֶד . ןעֶטְמאָמעֶג טסיופ ןייד טיִמ ייז טסאָה ּוד סאו רעֶסאוַו םעֶד ןופ

 ררפס חסונ יזפע הרובע רדס

 וכ תֹויָרְבּו ָּתְלַעָּפ לֹּכַחְו לבת ָּתְדַפְי . ׁשארמ םָלוע ָּתְנַנֹוּכ הֵּתַא
 , םֹוהָת יִנּפ לַע ךֶׁשֹחְו ּוהֹבָו והת םָלֹוע ףְרּוׁשְּב : ָּתְרֶצָ

 ,ָּתְרַצָי הָמָדֲאָה ןִמ ּףְתיִנְבַּת םָלֹוג :חנונ ָּתְבַצִהְ לֵפֹוא ְתְׁשַרָב
 ּותיִלָכ אלו ןרעמ חַוִגְו חַנְז ךֶרָבְד : ָּתְרִקָּפ ּותֹוא תַעַדַח ץִע לע
 ףְבּוטְּב םָתיִרְּפִהְ וערז תְכְרְבּ וירפ תלדגה : ּףּפִא ְךֶרָא ןַעַמְל
 ָתֹוריִסֲחַו , ונממ רּוס לאל ורמי לוע ּוקרפינו : טקש םֶּתְבַׁשֹוהְו
 ותּוכְזִבּ ורֹודְּב םיִמָתְל 'תיִרְּב ַתְרַכְז ּולְלִמא ריִצָחָּכ עַנָרְּכ דָי
 תַבֲהַאְבּו ,ָּתַּכ ונֲעַמְל תֶׁשָק תיִרְּב קוח : .תיִרָאש םָלֹועְל ָּתְמַׂש
 ותוחיג 14 19 (ט"ע רווחפ) :
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 תֶאיִצֹוה םיִבָנְר תַקּובְד .םיִנֵנ יֵבְׁשֹוי תַריֵכְל ַחיִרְּב
 ;ךיִאּורְק תַחּורֲאַל הָצִבּו הָנָק רֶד .םיִפָאֹוׁשְו םיִׁשָמֹור
 רַמּוחַמ םלוג ָּתְצַרְקִה .ןִיָא דֵעֹוסְו ְךֶסֶמּו חבט ָּתְנַכַה
 ,ְּךֵלּובְזִמ םֵׁשִנ רהומ ודְלָחְּב ָּתְהַּפִה .ְךֶמָתֹוח תיִנְַּתְּב
 ץֵעַמ טועָל יִלְּב ותיוְצְו :ָתְדִעַי ול רֶזַע ועְלִצִמּו םדרוה
 תַעיִזִּב שנועו ,לֵחֹוז תַאׁשַהְּב יִתָפִּכ יּווִצ רֵפַהְו .תעדה
 ;ומחל רֶפָע םּורָעְו םיִריִצְּב תֶלֶוֲאְו .וקח ףורטל ףַא
 רָּכִא הָריִלֹוהְו הֶעְרָז .תֶדֶמֹוח ןַמָבּב חיפה ועבר יורז

 שדוקה תדובע
 ריִמ סאו , תֹולְדַג רעְוְנּוא ןּופ , םייֵקְנייֵׁש רעֶזְנּוא
 ףיוא טְגאָו שרדמ רעֶד .טאַהעֶג לֶהאָמ ַא ןעֶּגאָה
 תֶסֶנְּכ הָרְמֶא ₪ הָיָה הָה יו רב קּוסָּפ םעֶּד

 ֶנ .לֵאְרׂשִי
 ןְגנא יב םֶלֹוע יש ונֹוָּר .אגה ְךּורָּב שודקמ

 ט"ע שוריפ
 ּפַעְר טְליִגיִר סאוָו ליִניִר ַא ּוצ זעכילנעֶנ זיִא

 ןעֶפאַׁשאַּב םֶהיִא ּוטְסאָה קָע זיִּב קָע ןּופ םִי
 ןעֶציִז סונ םיקידצ יִד ראפ טייַצ לְהאָמ ַא ּוצ
 תא יז םאוָו רֶרֶע יד תֹקּובְד ,ןְדָע*ןנ ןיִא
 ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹוא טאָה יז , רעקימש ןופ טְפעֶהאַּב

 רש רעֶר ר , םֶלַא נּוא גְּוניִמְריוִו יֵלְרעֶלַא 6 + טל לה בש אָד וי ראפ ןעֶשְטְנ ְגעֶו רימ ,הָחָנ ָׁש אָד וי
 =ָנָא זיִא רֶע ,ןעֶּפְמּוז ןעֶשיוִוְצ נּוא רֶלאַוַו ןיִא ְךעֶלעֶקעֶטְׁש יִר ןעֶשיוִוְצ טנואוו אָד רעֶר רֶּכַה
 מייֵרְּבעֶגְנֶא טְסאָה וד חַנָטיִּתְנַכַה ,םיקידצ עֶנעֶפּורעֶג עֶנייֵד ןופ הָדּועְס רעֶד ּוצ טייֵרְּבעֶנ
 םִע רעֶּבָא ןעֶקְניִרְּט ּוצ גּונעֶג ןייונ נּוא ןעֶסֶע ּוצ גְנּוטְכעֶׁש א תיִׁשאֵרְּב יִמָי תֶׁשֵׁש ןיִא
 ןעֶטיִנְׁשעֶגְסֹוא טְסאָה ּוד ְּתְצרְקַה . ןעֶסֶע ןופ רעֶד לאָז רֶע סאָד ןעווֶועֶג טיִנ רענייק ְךאָנ זיִא

 פסאָה נוא םֶחֹוח ןייַד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג ןיִא רֶרֶע רעֶד ןופ ןושארה םָדָא ןופ ףונ םעֶד
 עֶנייַרַא ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשאַּב רֶרָע רעֶד ןופ זיִא רֶע סאוָו ףּוג ןייז ןיִא ןעֶזאָלְּבעֶגְניירַא

 ףְליֵה ַא ּוטְסאָה פיר ןייז ןופ נּוא ןעֶראָועֶג ןעֶפאָלְׁשְטִנַא זיִא רֶע ןעֶלְמיִה עֶנייֵד ןּופ הָמָׂשְנ
 רָע טְגאָזעֶגְנָא םֶהיֵא טְסאָה ּוד נוא שֹועָל יִלְּב ֹותיִוְצְו ,הָוַח זיִא סאָד טייֵרְּבעֶגְנָא םֶהיֵא ּוצ

 ראנ ןייֵא יונ טאָּבעֶג סאָד טְרעֶטְׁשְראַפ טאָה רֶע נּוא תַעַדַה ץֵע ןופ ןעֶסֶע טינ לאָז
 אָז רֶע סאָד ןעֶראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג רֶע זיא שנעו ,גְנאְַּׁש .םעֶד .ןּופ ןעֶצייֵרְנָא םעֶד ףךוד
 סאָר ןּוהְמעֶג טאָה סאוָו הָיַח נוא ,םיִנָּפ ןייז ןופ סייווש םעֶר טימ טיֹורְּב ןייז ןעֶסֶע
 ,ןעֶניוִועֶג רעֶדְניק גאָטייוֵו םיִמ לאָז יִז 'םאָר ןעֶראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג יז זיא טייֵקְׁשיִראַג
 ןייז ּוצ דֶרָע יד ןייז לאָז תויח עֶלַא ןופ | רעֶגיִלְק ןעוֶועֶג זיא רֶע סאוָו גְנאַלְׁש רעֶד נּוא
 | ּשְרעוֶויִלְנְראַפ טְכאַמעֶג ּוטְסאָה טֶעייֵזעֶג טאָה םָדָא סאוָו ןעֶמאָז יד עבר נר .ןעָטיפש

 דרפס חסונ

 ּוכָל ורמאיו לָדְנִמ ּונביו םֶרָשָעְב ועַט :ָּתְכַרַּב ויָנָּב וחוחינ

 בֶכֹוכְּכ םֹואְתִּפ ןֹומֲה בא ריִחָי :וב םֶחְלָהְל עיִקָרָה עקב הָלֲעַנְ
 ,ֹולָעַפ ּףרושב ַתְרַפָה ּךֶסֵעַּכ + ךשחּב ריִאָהְל םיְִׂשַּכ רּואָמ חַרָז
 רוהמ הָלַס .ָתאֵצֹוה ּונָמִמ ןח תיל + : ּתְרְקַח ובַבְל ותביש תַעְּו
 . םָתְרִמ ךתיִרְבַּב םּותָח . תאצוה םַּת שיא ועוגמ + רֶחְבִנ ׂשֶבַּכִמ
 ןֶמָּבִמ םיִסּומֲע ןויְלָע ֵבּוהֲא , םיִמָבְׁש רָׂשֲע םיִנְׁש ול ָּתִתָנ : הקל

 וארקנ 12 1 (מ'ע רווחמ)
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 בֵרְּב ָּתְמַעְז ,דַחָי ְךֶלּומְל ּושינח יֵׁשְו חַבָז .ןאצ הָעֹורְ
 ,חָא ףֵרֶעְו תמש ויָמֲחַר לֶמָח :ריִעָצ תַרּוׁשְּת ָּתְעַׁשְו
 ְךֶמָׁשְב אורק םיִׁשיִלְׁש ּולָח ,תֹוא ול ָּתְמִׂשְו ְךיֶנָפ לח
 םיִאָנ וע ּודְבֶאְ םופטשו תארק םיִלְזונ ליֵח .לֶמָסִל
 ,ּותָמְצִנ ּובְרֹוזְו םימוה םוחְּב 'ופרומ .ךֶרְנָנָל רוס ּוצִפּו
 ּואָלְמו תיִרפַה ויָלּופְמ .ודָעַּב ָּתְרִנְִּ עי רַפֹוג יע

 ט"ע שוריפ
 ןעֶסֶע טְסּולְגעֶג טאָה סאוָו הָוֲח ןופ ךיֹוּב ןיא
 נוא טֶעיִיֵזעֶג טאָה יז הנ . תַעַרַה ץֵע ןופ
 ןייֵא נּוא ,ןיק ןאמ רעקא ןייא ןעֶגיוִועֶג טאָה
 ןְּבאָה קְנאַשעֶג ַא נּוא ןְּבְרֶקַא ,לֶבָה ָךּוטְסאַפ
 :עֶג ּוטְסאָה טְגְהעֶנעֶג ריִד ראפ עֶרייֵּב ייֵז
 דֹוכְּב םעֶד ןיק ןּופ ןְּבְרִק םעֶד ףיֹוא טְגעֶראָצ

 רוסה תדובע
 ךֹאָד ויִא ריָד ייַּב רעֶּבָא , דֹוכָּכ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶר ריִמ
 .ְךאָפ ְךאָג טייֵטְׁש ריִד ראפ ,הָתָּכִׁש ןייק אָד טיִנ
 טְנייַה העָז ,רֹובָּכ רעֶטְׁשְרֶע רעֶגְנּוא טְלעֶטְׁשעֶג

 לע ןייֵטְשְרעֶמ סאָד ןעֶלעוֶו ריִמ . תּולְפִׁש רעֶוְגּוא

 ,לשמ יִּס
 יִרעַפ ,רעֶפְרעֶד להיפ ,טְדעֶמְׁש לֶהיִּפ םנעֶגייֵא ןייג

 . םאַהעֶג טאָה סאוָו רֶׁשֹוע רעֶמיֹורְג א

 :ךאפ טאָה ןיק ויָפָחֹד לֶסָח . לֶבָה ןעֶרעֶגְנּוי ןּופ ןְּבְרַק םעֶד ּוצ טְרעֶקעֶג ףיז טְסאָה גּוא
 ראפ טאָה ןַיק ,לָבָה רעֶרּורְּב ןייז ןעגאלשרטר טאָה נּוא טייֵקְמיִראַּנְרעֶד ןייז ןעֶּבְראָד
 ,ןעֶגאַלְׁשְרעֶד םיִנ םֶהיֵא לאָז רעֶנייֵק זַא ןעֶכייֵצ א ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא ּוטְסאָה ןעֶטעֶּבעֶג ריד
 ןעֶפּור ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ׁשֹונֲא ריד זיא סאָד םֶדָא ןופ רוד עֶטיִרְד סאָד טיִׁשיִלְׁש ּולָח
 .ְךאַפ נוא ןעֶפּורעֶג ּוטְסאָה םּונָיקּוא םָי ןּופ רעֶסאוַו עֶגיִרְניִגיִר עֶקְראַטְׁש יד ,ןעֶצְטעֶג יר
 .ךעֶפאָה יד טריאראפ יז ןעֶּבאָה ייֵז ּועָּט ,ןעֶראוָועֶג ןעֶראָלְראַפ ןעֶנעֶז ייֵז זיִּב טְצייֵלְפ
 עֶנייַד ןעֶליִו ריִמ זָנּוא ןופ פָא רעק ריד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּכאָה נּוא לֹוּכַמַה רוד עֶגיִד
 עֶגידְניִמּורְּב יד ןּופ ץיה רעֶד ןיא ןעֶראוָועֶג טקּוצראפ ןעֶגעֶז ייֵז ,ןעֶסיוִו טיִנ ץצֶזעֶג
 סאוָו ַחֹנ רעֶּבָא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשְראַפ גוא טְנעֶרְּבְראַפ ןעֶנעֶז ייז גּוא לּוּבִמ ןופ רעֶסאוַו
 וד זַא ןעֶראוָועֶג ןעֶּפְלאָהעֶג רֶע זיִא טְכאַמעֶג ץלאַהןעֶסְמיִּפ ןופ הֶביֵּת יִד טאָה רֶע
 ּןטְסאָה רעֶדְניק עֶנייַז ָףיִרְּפַה ויִלופִמ .רעסאוו םעֶד ראפ ןעֶסאָלְׁשְראַפ םֶהיֵא םּורַא טְסאָה
 הָנְלִפַה רוד םאָד םיִדְמִאְנ ּוצֲעָו ,טְלעוֶו עֶצְנאַג יִד טְלְהיִּפְרעֶד ןעֶּבאָה רוז גּוא טְרעֶמעֶג
 לעֶמיִה ןיִא זיִּב יז ןעֶּבייֵהְרעֶד וצ ןֵעיֹוּב ּוצ םעֶרּומ א ןעֶמאַז ּוצ ןעֶטאָראַּב ףיז ןעֶּבאָה

 ררפס חסונ
 5 רָתַּכ ויָחֶא לֵּכִמּו ,דֶסָחִנ ןֶח תֵיְוָל יול לע מש ;ּואְרְקִנ
 : תשדק ְּךֶתָרָׂשְל יי יי שודק ןרהא . יול עַרָזִמ רַחְבִנ םרמע :ָּתְרַמִע
 ןשח דיעמו ץיצ : ףֶֶעַּכ רַפָה ויָתֹונְּבְרִקְבּו דָרְׂש יִד ךֶֶבְּב וּתרַאַּפ

 תֹולֹועְו םיִרָּפ תֹונְּבְרִק טֶנְבֲאְו תַפָנְצִמ דב ִסָנְכָמּו תֶנֹותְּכ דֹופִאְו
 חַקֹור תֶרּוטק ַחיִר : םיִליִא ַחֹוחיִנְו םיִריִעְׂש תַמיִחְׁשּו 'םיִׁשָבְּכ
 תרוטק תַעּוש ; רֶׁשֹוי תריפסּו םד תֹקַירְּו םיִלָחְג רּועיִבּו תַחַקְרִמ
 ןבא תכירעו ץוּב ןְכֹוּת :ּוניִתונוע רפכמ ותשּודקו תַמָא תקפו

 {תֵרָׂשְמ לֵאָכיִמ ְּךָאְלַמְּכ םֶלּוכְּב רָנּוחְמ
 תנכת 18 19 (מ'ע ינוחמ)

 טו 3%. ד"סתג 1
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 םּוחָי .םָלֹועַּב ּךֲעְרִי רֶבֵע יותא דיִדָי .רַעַסְו הָעֹוס ַחּורְּב
 .םֶּת שיא רַחּוּב םיִמָת הֶׂשֶּ 7 ו הָלָעָה ויָנּוקְ

96 ( 

 , "םישדס
 הָנָמֲא יקיזחמ : לבש םיִמִי הָמיִנַּפ הָדּובְכֶּכ
 הר שארַה ןֶהּכ םיִׁשיִרְפַמ .רושעל םֶדּוק עובש

 שדוקה תדובק
 ןיִא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו תֹורְצֹוא עֶגייֵנ ,טְניִדעֶּב טְהיֵא ןעֶּבאָה טְבעֶגְק רעֶדְנעֶויֹוט גּוא , ןעֶקְירְּבאַפ עֶגעֶרָיַׁש
 < רע יונ ננא ןעֶגְנאַגעֶג זיא רע יו םאָד , רֵעַׁשָל

 -ָנָא דֹובָּכ םיֹורְג םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ןעֶגאַטְׁשעֶג ויא

 ,ןעֶריֹולְרעֶפ תֹורְצֹוא עֶגייַז רֶע טאָה םיִמָיְל , ןּוהְטעֶג
 טאָה ןעֶבאַו טְׁשעֶר עלא יד טימ טֶד עָטְׁש יד ראָג

 . ןעֶגְנעֶרְּב ףיוא הליע ןֶּבְרֶק ןייֵא ּוצ טְלאוָועֶג םֶהיֵא רֶע טאָה

 ט"ע שוריפ
 טייֵרְפְׁשְראַפ גּוא טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ייז
 רעֶד דידָי ,דְניוִו נּוא םָרּוטְׁש טיס ןעֶראָועֶג

 ןופ ןעֶמּיקעֶג זיִא סאוָו םֶהָרְבַא רעֶטְּבעיִלעֶג
 ןיִא ןעֶנעֶק טְכאַמעֶג ףיִר טאָה רֶהָנַה רָּבִצ
 רֶע סאוָו קָחֶצֹי ןִהּז ןייז ,טְלעוֶו רעֶד
 רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנּואוועֶג םֶהיֵא טאָה

 "| יֹוזַא םיִמָת הָשְּכ

 רֶע זַא ןעֶראוָועֶג טְלייוַו רעֶד םיוא בֹקֲעַי רעֶמּורְפ רעֶד זיא םּומ ןייֵא ןָא עֶלעֶמעֶלַא
 ןייד ְךאָנ ןעֶגיֹוצעֶג ְףיִז טאָה נוא הֶרֹוּת ןּופ ןעֶמְלעֶצעֶג יד ןיִא ןעֶציִז ּוצ טְסּולְנעֶג טאה
 וטפאה םיטבש ףְלעוֶוְצ יִד ןעֶנעֶז סאָד גְנּוצאָרְּפְׁש עֶנייֵׁש עֶניִטְראַפ טְכעֶר רַׁשֹוּכ .ןעֶליוִו
 ןָא נּוא רעֶדְניִק עֶניִטְּפאַהְראוָו ןעוֶועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז ןיִרְנעֶל עניי ןופ ןעֶניֹוצעֶג סיֹוא
 םיֹורַא טְמּוק סאוָו טָבֵׁש םעֶד ןָא טְסּולְנעֶג ּוטְסאָה ןעֶניִרעֶּב ּוצ ךיִד ּףֵתְוָׁשָל .רעֶלְהעֶּפ ַא
 רֶע סאוָו לֹודָנ ןֵהֹּכ ןייֵא רעֶדְניִק עֶנייֵז ןופ ןעֶרייִׁש ּוצ פֶא ןאמ רעֶמּורְפ ןייד יול ןּופ
 ןעוֶועֶג דוא סאָד פאק ןייז ףייא ןיֹורְק עֶניִלייֵה ַא ןעֶּפיִנְק ּוצ ןָא םישְדק ׁשֶדֹוק זיא
 רֶע סאָד נּוא ,ׁשֶרֹופָמֲַה םֵׁש רעֶד ןעֶוועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא זיִא ףיֹורעֶד ףעֶלְּב עֶנעֶרְלאָגַא
 רעֶרְנּזעֶּב ַא ןיִא שָדְקַמַה תיֵּב ןיִא דֹובָּכ טיִמ ןעֶציִז וצ םיִמּוּתְו םיִרּוא יד ןּוהְמ ןָא לאָז
 רעֶד ןיִא קְראַמְׁש ןעֶנעֶז םאוָו ןיִד תיֵּב ןּופ עֶטְסְטֶלֶע יד הֶנָמֶא יקוחמ , גאָט ןעֶּביִז רֶרֵח
 זיוה ןייז ןופ טעֶרייֵׁשעֶג פא לֹודָנ ןֵחֹּכ םעֶד רּוּפִּכ םֹוי ראפ ְךאו ַא ייֵז ןעֶּבאָה הָנּומַא
 לדג ןקּפ רעֶד טאָה טיֹוּבעֶגְסיֹוא ןכשמ סאָד טאָה ןעֶמ זַא ןּוהָטעֶג טאַה ןעֶמ יונ יוזא
 טְגְנעֶרְְּׁשעֶג םֶהיֵא ףיוא טאָה ןעֶמ םיומ ,.גאָמ ןעֶּביִז רָעֹומ לֵהֹוא ןיִא ןעֶציִז טְזּומעֶג
 .ןעֶניִנייֵר ּוצ םֶהיֵא הָמּודָא הֶרֶּפ ןּופ שא סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶניִרעֶד סאוָו רעֶסאוַו סאָד
 תָרֹוטְק ריטקמ נּוא טְגְנעֶרְּפְׁשעֶג תֹונָּבְרק ןופ טּולְּב סאָד רֶע טאָה גאָט ןעֶּביִז עֶלַא קניז
 עָג טיט רעֶד ףיז לאָז רֶע יֵדְּכ ןעֶרְנּוצעֶג ןָא הָרֹונְמ ןּופ טְכיִל יד טאָה נוא ןעוֶועֶג

 : הָדֹובֲע רעֶד ןיִא ןעֶניֹואוו

 דרפס חסונ
 תַחיִלְס ודָי לַעְו , וּתְמַׂש לֵאָרְׂשִיְל הָרָּפַכ יִלְּכ .ןֹרֲהַא רֹובְכָל הָלִא כ תב

 .הָחיִלְסַה םויְּב ל ףיֶנָפָל תֶרָׂשְל . דֹומֲעַי ועֶזְנִמ ןרהא תַחַּת .ָּתַָנ ןועה

 יָשיִלָש ריִלַע ןיִזמּו = רומל ּנֵלּובְִּ םיִמָי תַעְבָׁש םויַמ תַרֹוכֲעַו הֵׂשֲעַמ תר
 יעיבשנ 14 19 (ט"ק רווחמ)
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 קרוז ,ֹורֲהַמְל תאָמִח יִמ ויְלֵע םיִזַמ ןוח ;םיִאּולְמַה
 ;הָדֹובֲעַּב .לגרתהל ביִמָמּו רימקמ

 כל תושעל 4 הָוָצ הֶזַה םֹויַּב הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ ףְתְרותְּב בּותָּכַּכ
 : : םֶכיֵלֲע

 יִעיִׁשְּת ּהָגונ :ְךיִּפְּב אָנ אָרָק ול םיִמָאּונ . רעש יִשיִשָי םיִנֹובְנ וא םיִוָלָג
 תֵאיִּב ְךֶמְס : ּוריִבֲעַי ינְָל םוי יִחְבִז יונ .םיִדָק רַעָשְּב ּהּודיִמֲעַי

 ּפִח רֵמֵלְל ּוטְבִׁש יִבָס , ּוהָרְִי םֶדָרִּב ןֶּפ ןֶבֹול בַאַס . ּומיִעְמַי ֹודיֵצ ׁשֶמָׁש
 .רָשָחַנ יִּכ ַעיִמְרַהְו ורָׂשְּב רֵמָס , ועיִבׂשִי ותֹוא םיִנָּפָּב רֵמֵתָל םיִמַס .גהּוכילו*

 מ"ע שוריפ
 יד ןופ עגידנאטשרַאּפ ץטלַא יד ויָלֵא םיִוְלַּג

 טפֶעהַאּב םיא ּוצ ףיז ןֶעּבָאה ןיִרְדָהְנִס
 ןַײר םימ ןֶעַײל טגָאזֲעג םהָיא ּוצ ןֶעּבָאה ַײז
 םֹוי ןופ הָדֹוכֲע רֶעד ןופ רֶדֵס םָעֹד ליומ
 ,ןֶעסֶעגרַאפ םִיּפָע ּוטסָאה רָעמָאט רֹופַּב

 שדוקה תדובע
 םְכעֶלְּפ בְּוטְׁש ןיא םֶהיֵא ב ,טאַהעֶג ְךאָג רָע

 ,לְהאָצ ַא ןָא ראָג רעֶּבְליִו גגא דְלאָנ ןיינ ְךאָנ
 סאו) תֹורְצֹוא עניי ףיֹוא ןעֶרעֶטיִּב וצ רֶע טְגעֶלַפ

 טייַצ א ןיא ,ןעֶראוָנעֶג ןעֶריֹולְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ ןעֶגעֶג
 סאָד , דבי ןייִמ ְךאָנ ןעֶואָנעֶג רָע ןיִא םירא
 ןעֶמִיַרְּבאַפ יד סאוָו טיִמ טאַהעֶג טיִנ טאָה רע

 הניג ,טנֶערהֶעלִיג טָינ ּוטסָאה רֶעמָאט רֶעדֶא
 טלָעטשֶע ג םִיא ןעמ טָאה רּופִּכ םֹוי ברע זוא סָאד הָירּפ רָעד ןָיא גָאט ןָעטנַײנ םָעד יִציִׁשְּפ
 ַײּברַאפ ןָעמ טָאה רּופָּכ םוי גָאמ םָעד ןּופ תֹונְּבְרִה ענַײש יד . חֶרֶזִמ ןופ רֶעיֹוט ןיא
 ןֶעגרָאמ וז לָאז רֶע יו ןִיִרָעװ טִינָעג לָאז נּוא ןעטכַארטַאּב יוז לָאז רֶע יֵדְּכ טרהִיּפָעג

 טָאה ןיגנַאגיג רֶעטְנּוא זיא ןּוז יד רֶעדײא רֹוּפִּכ םוי ברֶע ׁשֵמֶׁש תַאיֵּב ףמֶס , ןַײז בירקמ
 גּוא ןִירָעפֶעלש םהָיא טעו רָעמָאט ןִיסָע להיפ טִינ לָאז רֶע טרָענימינ ןַײּפש ןַײז ןֶעמ
 ןַײז ןופ םיִנֲהַּכ ָעמלַא יד ֹוטְנִׁש יֵכְמ , ףָאלש ןיא הָאְמּוט ןַײא ןעפערט םהיא ךיז טָעוו סֶע
 תֶרֹוטְק יד ןּופ ץרָיוויג םָעֹד ןּופ ןילּפַײה םָאד ןינרָעל ּוצ טרהיפיג םהָיא ןַיּבָאה טֶבֵׁש
 אב םהיא וז ןַיּבָאה םיִשָדק ישדק ןיא גינייוועניא ןַײז ריִמְקַמ טפרַאדַאּב טָאה רֶע סָאװ
 גּוא םיִׁשָרְק יֵׁשְרִק ןיא ןַאּפרֶעַײּפ םער ףיֹוא ןעטישפיורא תריטק יד לָאז רֶע סָאד ןֶעריֹואווש
 תֶרֹוטְק יד ןָעטישפיורַא רֶעהְירפ לָאז ןעמ סָאד ןַיגָאז םיִקּודְצ יד יו יֹוזַא ןוהט טִינ לָאז
 מייל ןַײז ֹורָׂשְּב רסס , םיִׁשָרְק ישְדק ןיא ןַײגנײרַא ןָעמ לָאז ףֶאנרָעד נּוא רֶעַײּפ םָעֹד ףיֹוא

 ררפס חסונ
 םוי אב דע ּוהּובְבֹסְי ריִמָּת םיִנְהּכַה ויִחָא יִמְכַחְו םע הָנְקִז יָמּולְׁש ,יִעיֵבְׁשִז
 תּיַּבַּב ֹומְׁש ןֵּכְׁשֶׂש ש יִמְּב ותוא ןיִיִבְׁשַמ | תירחש םיִרָפַּכַה םוי בֶרֶעְו , רוׂשֲעָה

 אוה . תונימ רצ וּבְלִּ שי אָמָׁש , ל ּורמָאָש המ לַּבִמ הָנַׂשְי אֹלָש ,הֶּזַה

 | וישעָמש יִמָל ּדְׂשֲהֶׁש םיִכֹובּו םיִׁשְרוּפ םהְו . ּוהּודְׁשֲחֶׁש לע הכובּ שרופ

 םֵגְכִנ הָּתַא יִמ ונפל הֶאְר .דל םיִרְמֹואָו ,םּולְּכ ובל ןיִא אָמָש םיִמּוּתִס
 אֵהָּת ךרָי לַעְו .ּוכֹומְסִי ףילע ּוניֵתָרַע להק . תֶבֶהְלַׁש תֶבֶהַל שא םוקמל
 תיִרֲחַׁש םיִרּופְּכַה םוי בֵרֶעְו . רוׂשֲעָה םוי אב דַע הּוליִגְרִהְו והווצ ; : ּונֵתָחיִלְמ

 םיִׂשָבְכּו םיִליֵאְו םיִרָּפ יָנֵפְל ןיִריִבֲעַמּו . חָרְזִמֲה רַעַׁשְּב ותוא ןירימָעמ יָה
 יש ַעיִנַהּב ץוּב לש ןיִדָס ל ושְרָפ ,הָרֹובֲעַּ ליִָרְו ריֵּכַמ אֵהיֵׁש יב
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 , ןויָגִה בֵתָכְבּו הָפְּב ׁשָרֶדִמ ַחיִׂש .ּוריגה הָבָבּו םֶה םַנ ּורָס
 . ןושאר ִיַפּב ןשד םורת ּוצְלָע ; תוצָח דַע ורְרְועְל

 וננשי ויָביִבְס
 ושיר ּוסיִפָי רוע

 סייפ דחי םיִחָתְנ ףורע . ושלשי םיִׂשָדֲח םִיַפ תֶרֹוטְק בקע .הָרֹונְמּ יִמיָנְּ
 ַעיִנְצַהְל ץּוּב ךֶסֶמ וזְׁשְרַּפ ויִלֵע ,הָפֹוּצַה םָנּכ רַמֵׁשַה קֵרְּב הָלַע . יֵעיֵבְרָה
 רקרמל רקּפ ; רַחַׁשַה ריִמְּת ץרקו ׁשֶרָקְ דַמָע . םיִבָהְו מָעְו לֵבָּמ ּותּוס הָריִע

 שדוקה תדובע
 נוא דְלאָנ ןיינ טְפיֹוקְרעֶּפ רֶע טאָה ,ןעֶרְהיִפ וצ
 יִד רעֶטייַו טאָה גוא םיִטיִׁשְבַּת  עֶנייֵג רעֶּבְליִו

 ְרעֶר טְׁשיִנ ןיֹוׁש רֶע טְגעֶלְפ טֶרְהיִפעֶג ןעֶקְיַרְּבאמ
 ףיוא טְרעֶטיִּבעֶג טאָה רֶע ראָנ , תֹורְצֹוא יִד ןעֶנאַּמ
 םיִמָיְל ,םיִטיִׁשְכִּת עֶנייֵז ףיוא רעֶּבְליִו גוא דְלאג ןיינ
 טאָה רֶע סאָד ,ןעֶראוועֶג םירָא ןייֵמ ךאג רֶע ויִא

 מ"ע שוריפ
 :םנפוויג טָאה גוא ןָערֶמוויג טְרֶעטִיצרֶעד זִיא

 יֵׁשֹוח םהָיא טָאה ןֶעמ סָאװ ןִירֶערט טָימ

 "ףיז ןַיּבָאה םיִנֵקִ יד , יקּודְצ ןַײא רַאפ ןֶעווְינ

 ןיּבָאה גוא טרֶעקִינ קָעווַא םהָיא ןּופ ףיוא

 םהיא ןֶעּבָאה ַײז לַײװ ןעניר טזָאלָעג ןִירֲערט
 טָאה רֶע ׁשֶרֶדֵמ סיש ,ןַײז רֶׁשֹוח טזּומעג

 ןַײק רֶעּבֶא זיא רֶע ןֶעוו הָּפ לַעַּבֶׁש הָרֹוּת נּוא בַתְּכְּבִׁש הֶרֹוּת ןופ טְניִׁשְרַד'עֶג נּוא םָערָיג
 ןָעטלַאהּוצפיֹוא םהָיא יִדְּכ טנָעלָעג רופ םהָיא ערָעדנַא ןַיּבָאה יֹוזַא ןָעוויג טָינ ןרמל
 ןופ שא סָאר ןָעדַײשוצּפָא טיירפיג יז ןֶעּבָאה וז ּוצָלָע , טכַאנ עּבלַאה זיב ףָאלש ןופ
 רָעװ ןיּפרָאװָעג לֶרֹוג רֶעדִיװ וז ןעּבָאה ךָאנֹרֶעד ,לךוג ןֶעטשרֶע םָעֹד ףרּוד ַחֵּכְזִמ םָעֹד
 ,הָרֹונְמ רֶעד ןופ שא סָאד גוא חָּבְזִמ ןיטסגינייוועניא םַעַד ןּופ ׁשַא סָאד ןִירֶעקּפָא לָאז
 ריטקמ טיג להָאמ ןַײק ךָאנ ןַיּבָאה סָאוו םיִנָהּכ ץיינ ןַיּבָאה ןָעגָעוו תֶרֹוטְק ןּופ תֶרֹוטְק בקע

 םָעד ףיוא ןֶעטכִירּוצנָא דיִמָּת ןֶּבְרִק ןופ רֶעקיטש יד , ןֶעפרָאוװיג לֶרֹוג ןַיטַירדַא ןֶעווְיג
 ..ןיפרָאװַיג לֶרֹוג להָאמ ןָיררֶעפ םּוצ םָענַײא ןַיא םיִנֲהֹּכ עטלַא נוא ַעַײנ יוד נפה ַחֵּגְזִמי

 .ןירָעטשן;גרָאמ םעד ןופ ץנַאלנ רֶעד טגָאזיג טָאה רֶעקּוק רֶעֹד ךלַאּב יוװ רַמּׁשַה קרב הֶלֶע

 ךָעלַײל א ןֶעגנָאהָעגּפיֹוא לֹורָג ןַהֹּכ םָעד רַאפ ַײז ןַיּבָאה דלאב יֹוזַא ; ןעגנַאניגפיֹוא זיא
 .,םיוא ףיז טוהט רֶע יוו ןהָעז טִינ ןַילָאז וז טַײל יד ןּופ םהיא ןַינרָאּברַאפ ּוצ ןענייל ןופ
 בוא ןָעוויג לבוט ךיז טָאה נּוא םיִבָהְו טֶעְו לכ , ןוהטָעגסיזא רֶערַײלק ענויז טָאה רֶע

 .ענַײז ןישַאויג ףיז טָאה נוא טלָעטשיג יז טָאה רֶע , רֶעדיילק ָענֹרֶערלִינ ןּוהטֶע גנָא טָאה
 . ריִמָּת ןְּבְרֶא םָעד טֶעליֹוקֶעג רֶע טָאה ףָאנרֶעד ,סַאּפ:דנַאה םָעֹד ןופ םִיּפ נּוא דנָעה
 :סָאר טָאה רֶע נּוא ןַײז רֵמֹוג הָמיִחְׁש יד לָאז רֶע ןהּכ ןַירֶָעדנַא ןַײא ןֶעסַײהַיג טָאה רֶע דפ
 ָאה גוא רִױשֶעגּפָא ףיז רֶע טָאה ףֶאנרָעד ,טגנֶערּפשֶעג םָע טָאה נוא ןִימּונָעג טולּב
 מָאה גּוא ןִינָערּב ןַײש ןילָאז ַײז טכיל יד טכִיר רַאפ טָאה נּוא , תֶרֹוטְק יד ןָעווָיג ריטקמ

 דרפס חסונ |
 חַמיִאְּב הָוְצִמ הָשוע .םָעָה ןיֵבּו ֹוניִּב הָציִחְמ תושעל דיִמָּתַה ׂשֶכָּכ תַטיִחָש
 יִדְנּ טֵׁשַפּו ותָד םייקל הָוְצִמ לע שש ,הָליֵבְמ יֵצְצֹוחַמ ומְצָע קָרובּו הֶאְרִיְו
 = שבָלְו בַהָ יִדְנְּ : ּונתנ | רֶהְזוהְׁש ומ גָפַתְסִנְו הָלָעְו לַבָמְו רֵרָיו "לוח
 חוש < ריִמָּתַה ׂשֶבַּכ תֶא 'ּבקִמ דַיִמ .בֶהְז לש ןותקמ ויֶלנרְ ןיִדָי שרו
 לַע וקר םֶרַה תֶא לָּבְקמּ . המחשה רומָנל רַחַאְל ַחיִנָמּו םינש בור וּב
 תֶרוטק .ריִטָקַתְלּי ,תורָנ שמח ביִּטִהְל םַנְכָי יָכיֵהְל םיִנְִל ,ֹותְָצִמַּכ ַחַּבְזֶמַה
 תֶאְו שאֹרָה תֶא ביִרָקִהְו אָציו , תֹורָאְׁשִנַה תורה יִתְש תֶא ביִטָהְלִ רֵקָנּכַה

 םירבואה 6 1 ב רווממ)



 וה ןצ רופכ םויל ףסומ

 0 שרק םש שרו הָורְּפ ; הָנׁשאִרָבְּכ .דוע ובל ןירס רשרפ . רֶדְְּ שַעו

 .רשע הָנֹומְׁש םיִנָמ םָּכְרֶע םיִמּולַּפ , - טַע םיִנָבְל יֵבָטְ עפ < טשָפּ
95 6 * 

 ;ןֵממ א

 = ראל

 שרוקה תדובע + ש"ע שוריפ
 ןעֶקָיַרְּבאַפ עֶסיֹורְג עֶלַא יִד טיִמ טְדעֶטְׁש עניי עלא ןֶעסָאנָעג טָאה נּוא ןְּבְרֶק םֶעד ןֶעווַיג ביִרָקִסי
 פ טְפאַשעֶגְּפָא טאָה רָע ,ןעֶפיֹוקְרעֶפ טְנּופעֶג קרעוו יד תלועפ ,ַחֵּכְזִמ םָעֹד ףיֹוא ןַײװ םָעד
 ןּופ ןעֶמע טְצעֶנעֶג ףינ םאָה גּוא עֶטֶנ עב ענייז ןעצנַאג ןוא רָאג רע טָאה ריִמָּמ ןֶּבְרַק ןופ

 | ןעֶרהאָ עֶגייֵ ןעֶבעֶלפָ טעג טְלאוָו רע םאָד רֶעֹד יז ןָעּבָאה , רֶדֵסְּכ ןָאטיג ּפָא ץלַא
 עְרְנעֶויֹומ עֶטייֵרְג יד ןגפ ןעֶמֶע נוא ,הָחּונְמִ ךֶעלַײל ןעסייוו ַא טַײרּפשרַאפ רֶעדַיוװ ךָאג
 לָאז רֶע סָאד , להָאמ ןֶעטשרֶע םּוצ יוו יא
 טָאה סָאװ ׁשֶרְקִמַה תיִּב ןיא ןֶעוויג זיא רֶדֵח א חורפ , רֶעדַײלק ָענֶעדלִיִג יד ןוהטסיוא
 .םיֹוא טָאה נוא םִיּפ יד נּוא דנֲעה יד ןַעשַאוויג ףיז רָע טָאה ןָעטרָאד "הוךפ, ןִיסַּפהֶעג
 ןּוהטֶעגנָא טָאה נּוא ןָעווָינ לֵבֹוט ףיז טָאה נּוא ןעגנַאגינ זיא גוא רֶעדַײלק ָענַײז ןוהטוג
 ר םיִסּולַּפ ,םיפ יד נוא דנָעה .יד ןישאוויג רֶעדָיוװ רֶע טָאה ךָאנ רֶעד , רֶעדיילק עסַײוװ
 טרעדנּוה ןהָעצטכַא ןֶעווְיִג טרֶעוו ןִינָעז ַײז יאָיְסּולְפ, דנַאל םעד ןופ ןעוויג ןִינָעז רֶעדַײלק
 ןיטרהָעָיג םַעְר טָאג ראפ הָדֹובֲע יד וז ןִיא ןּוהט ּוצ ןָעוויג ןמש ןינָז רָעריילְק יד ןָערליג
 בירקמ טפרַאדִיג ולא ךיז ראפ םהָיא טָאה לֹודָנ ןֵהֹּכ רֶעֹד סָאװ סקָא רֶעד ֹורָּפ , גיניק
 םָעד ןישיווצ גוא *םֶלּוא , ןיסווהוג טָאה סָאװ רָדמ םֶעַד ןישִיווצ ןינאטשיג רֶע זיא ,  ןַײז
 .רַאפ טַײז םֹורָד ּוצ ּפָאק רעד גוא טַײז בֶרֶעַמ ּוצ ןֶעוויג זוא םקָא ןופ םיִנָּפ סָאד , ַחֵּכְוִמ
 טָאה נּוא םקָא םָעד ןָא טניגֶענַאּב טָאה לֹודָג ןַהּכ רֶעֹד ׁשגֶּפ , טַײז רֶעֹר ףיֹוא טמירק
 ןַײז ןיא גּוא ןֶעווְינ הָדֵנְתִמ רֶע טָאה םיִעָׁשּפ ענַײז ,ּפָאק ןַײז ףיֹוא דנָעה ָענַײז טגצל2

 { ןֶע גרָאּברַאפ טינ דניז יד רֶע טָאה ׁשִינִינרָאּברַאּפ

} = 

 דרפס חסונ
 תַחְנִמ הֶׂשֲעַי םוי לָכְּכ . ּהָמָּפְׁשִמְּכ ריִמָּתַה תַחְנִמ ריִטְקִמּו .ןֶתָוצִכְּכ םיִרָביִאָה
 ביִרְקַמ דיִמָּתַה רַחַאְו . ריש יִלָּ .לָבַּב ןַײה תֶא ףסניו ןיִּתיִבֲח תַחְנִמּו תֶלֹוסֲה
 תַּבַׁשַה םֹויְבּו תנשל) םֶתָחְנִמּו םויַה ףסומ לש םיִׂשָבְּכַה תַעְבִׁשְו הָלֹועָה ר
 םֶחָל ָךְרֹועְו םָתָחְנִמּו 'תַַּׁש ףסּומ לש םיִׂשָבִּכ םֹויַה ףסּומ םֶרֹוק ביִרָקַמ
 הָתיַה ׁשֶרֹוקַבּו הָוְרַּפַה תיֵבְל רַיִמ אֹבָי ( ןָָּפׁשִמְ ןיִכיִזּבַה ריִטְקַמּו םיִנָּפַה
 בָהָז יֵָנַּ טושפי םֶרַמ : הָנוׁשאִרָבְּכ םַעָה ןיֵבָל וניֵּב ץּוּב לָש ןיִרָס ול ושר
 רֶהָזּוהֶש ומִּכ לֵבָטו דרי 'בֶהָז יִדְְּ טְׁשַפּ לֶח :ויָלְגַרְו ויד תּויִקְנְּ שָדקמ
 .ןבל יִָדְְבְּ םויה תַדובַעָש 'שבול םיִנְָלּו ריִבֲעַמ 'םיִבָהְז נו הָלָעְו
 ןופְצַּב דַמֹוע הָיָה ּורְפּו . ורָּפ לָצֶא הָלָחּת ול אָבּו יִלְגַרְו ויָרָי שרקו רַהָמִג
 9 "0 9 5 69 הָרָזִמְּב רמוע ןקּכַהְו . ; בֶרֲעַמְל ויָנָפְו םֹורָרְל ושאר ַחָּבְזִמַל םלּואָה ןיִּב רֶגָנְּכ
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 רופכ םויל ףסומ
 ,יִתיְוָע ,יִתאָמָח .םֵּׁשַה אָנָא ,רֵמֹוא הָיָה ְךֵכְו קיח

 רֶּפַּכ .םשב אָנֲא ,יִתיֵבְו יִנֲא ְךיֶנָפְל . ִּתְעַׁשַפ
 ,יִתאָמָחָׁש . .םיִעָׁשְּפַלְו ,תֹונֹוֲעַלְו . םיִאָטֲחַל .אָנ
 תרותְּב 'בּותַכַּכ ,יִתיִבּ יִנָא ךיִנפְל יִתְעָשַפֶשו . יִתיועָשו
 םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הֶּזַה םויב יִּכ . ְךֶדֹובְכ ִּתִמ ְךֶדְבַע הָשֹמ

 ;יי יֵנְפָל םֶכיֵתאֹטַח לֹּכִמ םֶכְתֶא רֵהֵטָל

 והׁשַּ .הרזעב םידמועה םַעָהְו םיִנֲתֹּכַהְו חיק
 .אָרֹונַהְ דָּבְכִנַה םשה תֶא םיִעְמֹוׁש

 .הָרָהְטִכּו הָׁשּורְקִּב לורנ ןןָהב יִּפִמ אָצֹוי שרופמ

 ט"ע שוריפ שרוקה תדובע
 ףֹודָנ ןֵהֹּכ רעד טָאה יֹוזַא נוא רֵמֹוא הָיָה ָהֵכְו ְךאָד ראָג ,ןעֶּביִלְּבעֶג םֶהיֵא זיִא םִע םאָו ןיִרלפג
 ךַיא ,טָאג ךיר טֶעּב היא ,טגָאװוג . רע ו יפו יג א ֹוּכ יי

 היא , טמִירקרַאפ טה ךִיא , טנְידנִיזֶעג ּבָאה רעבי גּוא דָלאְנ יג ףיוא ., תורעוא 5
 ןַײמ גּוא הִיא ריד ןִיגעק ןיכְטרבראפ ּבָאה .טְדעמְׁש עֶגייֵנ ףיוא ראָנ ,םיִטיִׁשְכַּת עֶגייֵז ףיוא
 טימ ףיר טֶעַּב ךִיא םֵׁשְּב אָנָא , דנוזעג:זווה ,טייֵקְמיֹורְג ןיינ , עֶטְניִדעֶּב עֶגייֵנ , ןעקָיַרְבאַפ עניי

 םיִאָּטֲח יד וצ ךָאד כָיגְרַאּפ , ׁשֶרֹופְמַה םש רֶעֹד
 ןעכָארּברַאּפ נוא , טמירקרַאפ נוא ,טגַידנִיזיג ּבָאה ףַיא סָאװ םיִעָׁשְּפ נוא תֹונֹוֲע גּוא
 . רער ןיא ןיבָירשיג טַײטש סֶע יו יֹוזַא בּותְכַּכ , דנּוזִינזיֹוה ןַײמ נוא ךיא רָיד ןֶעגָעג
 .גָאמ ןָעזיר ןיא ןָעד הוה םייּב יִּכ ,ליֹומ ןִיכִילרֶעה ןַײד ןּופ הָשמ טכָענק ןַײד ןופ הָרֹוּת

 { טָאג ראפ דניז ָירֶעַײא ָץלַא ןופ ףייא ןיגינוור ּוצ ןִיּבֶעגרַאפ ךַײא ףייא רֶע טָעוו
 א הֶרְזֲע רָעד ןיא ןינאטשיג ןִינָעַז סָאװ קלָאּפ םָאד נּוא םיִנֲהּכ יד נּוא פעָהְו םיִנֲהֹּכַהְו

 יא רֶע סָאד שרופמה םֵׁש ןֶעגיטכרָאפ גּוא ןִיטרהָעְיג םָעֹד טרֶָעהִיג ןַיּבָאה ַײז
 . ךָעּבָאה טַײקגַינַײר נוא טַײקגילַײה םִימ לֹודְנ ןַהֹּב ןופ ליֹומ םֶעד ןּופ םיורָא הַילדַײשַאּב =

 דרפס חסונ
 'יגדיִנ יֵרְבָד ויִלָע רַמֹואָו ןֹויִלָע לא ינפל הַמיִאַּב דָמוע הָיָה + : בָרְעַמִל ויָנָפּו

 : ; הָדֵוְתִהְו ויִלַע ויִדָ יִתְש ּךמָסְו

 רנא ףינפל יִּתְעַׁשַּפ ,יִתיִוֲע .יתאטח םֶשַה אֵנָא רַמוא הָיָה ךכ]
 , םיִעָׁשְּפַלְו , תֹונוֲעַלְו ,םיִאָטֲחַל אנ רֶּפַּכ םֵׁשַב אֵנָא .יִתיִבּו

 תַרֹותְּב בּותַּכַּכ :יִתיִבּו יֵנֲא | יִנפָל ִּתְעַׁשפְׁשְו , יִתיִוָעָשְ .יתאטַחש
 רַהְטְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הֶוַה םויב יִּכ ,ֶרֹובְּכ יִפִמ ךֶדְבַע הָׁשֹמ

 7 ;י ינפל םֶכיֵתאֹמַה לֹּכִמ םָכְתֶא
 םינהכהו 24 18 (ט"ע רוזחמו
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 לַע םיִלָפֹונְו םיִדֹומּו םיִוֲחַתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּויָה
 תּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ָךּורָּב םיִרְמֹואְו .םֶהיֵנְפ

 :דַעְו םֶלֹועְל
 רָמֹואְו םיִכָרַבְמַה דֶגֶנְּכ םשה תֶא רֹומְגִל ןיִוכְתִמ הָיָה אּוה ףַאְו

 ַחֵלֹוסְו ףימחב רֵרֹועְמ לּודָנַה ְךְבוטְּב הָּתַאְו : ורָהְמִּת םֶהָל
 :ְךֶדיִסֲח שיא

 אר."

 ט"ע שוריפ

 ןיּבְאה נּוא םקּוּכָענ נּוא טָינקָעג ךַז ַײז

 םיִנָּפ רָעְיז ףיֹוא ןילַאפיג ןינָעז גוא טּביֹוליג

 ותּוכלמ דֹובְּכ םֵׁש ףךּורְּב, טגָאַיג ןַיּבָאה נוא

 שדוקה תדובע
 ןעֶמּונעֶג ּוצ םֶהיֵא ןופ זיִא םִע סאָו ,דֹובָּכ ןייַנ
 גנא דֶנּורְג ןייק ְךאָד טאָה ץְבעֶלְׁש , ןעֶראוַועג
 פיִנ ליוו רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶד ןֶלֶצל אָנָמֲחַר וא
 מאה ,ןעֶצְנּוק עֶלַא טיִג ְךאָד טיִלָעֹוּ ןעֶּבעֶג

 ןימָאנ רעד זיא טּביֹולְיג "דעו םֶלֹועְל
 רֶעמַיא טּפַאשרֶעה ןִיטרהָעַיו ןַײז ןופ

 : גיּביא  נוא
 ךיילג םֵׁש םָעד ןַיזָאלּוצסיוא ןָעזָעוויג ןיִוכְמ ךיז טָאה לֹודְנ ןֵהֹּכ רעד ְךיֹוא נּוא אּוּה ףַאְו

 טָאה ןַאד נּוא "דָעְנ םֶלֹועָל ֹותּוכְלַמ רֹובְּכ םֵׁש ףורְּב, טגָאזיג ןַיּבָאה סָאװ יד טִימ

 רעטרָקוו יד ךָאנ ןֶעד , ןִירֶעװ טגינַײרַיג טלָאז רהיא יּורֲהֶּטִמ , טרָאװ סָאד יוז ּוצ טגָאזיג רֶע
 וטסנעלפ םייקטוג ליפ ןַײר טָימ טָאג ּוד נּוא הֶּתִאָו ,"ּורֲהְמִתע טרָאװ סָאד טייטש יי יִנָפ
 | לדָג ןַהּכ םָעד ןַאמ ןימורפ ןַײד ּוצ ןִיֹּבֶעגרַאפ טסגָעלּפ גּוא טַײקמִירַאּברָעד ןַײד ןִיִקָעוורָעד

 סאָד לּובְלְּב רָקָׁשַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ףיוא ןעֶמ
 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןיִא גְנּואייַרְפעֶּב ןייַז ףיֹוא

 דרפס חסונ

 םֵּׁשַה תֶא םיִעְמֹוׁש ּויָהָׁשְּכ הָרְזִעַּב םיִדְמֹועָה םֶעָהְו םיִנֲחֹּכַהְו

 הָׁשּודְקִּב לודג ןהכ יִּפִמ אָצוי שרופמ אֵרֹונַהְו דֵּבְכִנַה

 םיִמואו םֶהיֵנְּפ לַע םיִלִפֹונְו םיִוֲחַּתְׁשִמּ .םיִעְרֹוּכ ויה הָרֲהַּמְבּו
 ; רֶעְו םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ורב

 ?ּורָהְטִּת םֶהָל רַמֹואְו םֵׁשַה תֶא רֹוטְנָל םיִכָרָבְמַה דגְנִּכ ןיִוַבְתִמ הָיָה אּוה ףֵאְו
 רַעַׁשְל ול אֵבּו ְךַרָד : ְףֶדיִסֲח ׁשיִאְל חלומו ל ךיִמָחְר רֶרְועְמ ךֶכּוטְּ .הָּתַאְו

 בָא תיֵּב שארו וניִמָמ ןגסה חַּבְוִמַה ןופצל הָרָזֲעַה חַרְזִמְל אּוהְו רונקנ

 וניִמיל דַחֶא חָרָזִמְל םֶהיֵרֹוחֲאַו בֵרֶעַמְל םֶהיֵנְּ םיִריִעָש יִנָש םָׁשְו ,דלאמשמ

 לָש אּוהָׂשִּכ ןיִמְי לָרֹונ . תֹולָרֹוג ינש הָלָעַהְ יֵפְלַקְּב ףרמ .רלאמשל רָהָאְו
 ; תאַמַח יול רֵמֹואְו ריִעָשַה לע ּוחְנִי םש

 . עוובל ךירצ ןיא ןאבב

 םשה תא םיעמוש ןיה רֶׂשְּכ הרועב םידמועה םַעהְו םיִנָחּכַהְו

 הָשּודְקִּב לדג ןמּכ יפמ אצוי שךופמ אְרונַהְ דָּבַכָנַה

 תרהטבז 8 18 (מ"ע רוזחמ)
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 5 םיִנָצ .הָמוקְבּו רַאֹותְּב םיִוָׂש םיוחא טיִדּומְצ . הָדֵע ןֹוהָמ םֶׂש םיִריֵעְׂש דָמֶצ . הָרְזִע הֵרְזִמָל ול ליל רַעָצ
 ל ליִרְנִהְו חַנָצ . יִפְלקַמ הָלֶעָהְו ףרּמ

 םישלַח בּוהָצ .הָבֵבֹוּׁשֲה תַּב ןֹוֲע רֵּפַנ
 ׁשארְּב רשק תיִרֹוהְז עַבָצ .םֵּׁשַה תֶא ּוכְרָבּו ול ּונָע ויָתָתֹוצ ; תאָמַּה יי ייל םָר לֹוקְּב קעצ . קּוצלו ַּהֹובָנ םש

 ; הָרָוְתֶה רּוצ יִנָּפ ּוהְמַמ ַחַצ - תיִנָ ורָפ לֶצֵא אָכּו חַלָע זז :םולש תי דֶָנ ןמָא נצ .ַחֵלֵּתְשִמַ וג

 יתעשפ .,יִתיִוֲע ,יִתאָטָח .םשה אָנָא .רמוא הָיִה ךכ|
 אנא :ךיִשֹודק םע ןרָהַא יִנְבּו יִתיֵבּו יִנֲא ְךיָנְפִל

 ,םיִעָׁשְּפַלְו ,תֹונוֲעַלְו .םיִאָמֲחַל .אָנ רֶּפַּכ .םשכ
 ,יָתֹאָטָחׁש
 ךישודק םע ןרָהַא יִנְבּו

 ׁשרוקה תדובע
 טּבעֶלעֶג ןיוש טאָה רֶע םאָד דֶלעֶג עֶצְנאַג סאָר
 טְגְנעֶרְּבעֶג םייונ יֹוזַא םֶהיֵא טאָה סע , תּוקֲחַד טיִמ

 ןעלמעֶּב ןייֵג טְוומעֶג טאָה רֶע ןֶלְצִל אָנְמֲחַר סאָד
 ןעֶבאד יד ףיֹוא טְרֶעיֹורְּטעֶג טיִנ ראָג ןיוש טאָה רע
 סאָד הָניִרְדִמ עַטְצעֶל יד ףיֹוא ראָנ רֶעירפ ןּופ

 יִּתְעַׁשָפָׁשּו .יִתיֲעָׁשְ
9 

 יִתיֵבּו ינא .ְּךיֶנָפְל
> . 
 ךָדְבַע הֶשמ תַרֹותְּב בּותָּכַּכ -

 ט"ע שוריפ
 ןֶעטָארטֶעג טָאה לֹודְנ ןֵהֹּכ רָעַר ול? ךליל רַעְצ

 רֶער  ןּופ חַרָזִמ ּוצ ןִיגנַאגָעג זיא נּוא
 שָעִג ןיטרָאד ןִינָעז ךִילָעקִיצ רָאּפ ַא הֶרְזִַע
 םָעד ןופ ןִירָאװַיג טּפיֹיקְיג ןִינָעז ַײז סָאװ ןַינַאמש
 ץכַײלג 8 ןִיזָעווַיג ןִינָעז זז להק ןופ רלָעג
 ןווא נוא טלַאטשיג ןווא ךיילג ןַימַאז ּוצ רָאּפ

 .לֵאָרְשִי רָעדנִיק ערלווו יד ןופ דנִיז יד ןִיֹּבָעגרַאפ וצ ןינַאטשיג ןִינָעז וז םיִגָצ , םיורג
 גּוא תאָמִמ ןָעווַיג ןֶעּבַירשִיג זיא םִינַײא ףיֹוא , ןָעוויג ןינָעז תֹולָרֹוג ינֲעדלִיג ווווצ בּוהְצ
 רֶעד ןּופ טכַארּבִיגפיֹורַא ַײז טָאה גּוא טשימיגסיֹוא ויז טָאה רֶע לֵזאָזַע ןִירָעדנַא םָעֹד ףיוא
 ּוצ עלעקיצ ןַײא ףיוא טגַײליג לֶרֹוג ןַײא טָאה נוא טגימיג ףיז טָאה רֶע חֹנָצ , יִפְלק
 ןָעקיש ּוצ ָץְלֲעקיצ א ףיֹוא טגַײלַיג רֶע טָאה לֶרֹונ ןַײא גּוא ןִיגָעוו ס'טָאג ןּופ ןְּבְרִק 8
 , טָאג רַאפ תאָטַח ןְּבְרק ןוא תאטס ַײל ,לֹוק ףיוה א טִימ ןֶענָירשַיג טָאה רֶע לְזאָזַעַל
 םֵׁש םָעד סיֹוא טָער רֶע יוו טרָעהְיג גּוא ןימּונרַאּפ סָאד ןַיּבָאה סָאװ םיִנֲהּכ יד ויָתְחֹוצ
 ותוכְלמ דֹובְּכ םֵׁש ְךּורְּב טגָאזיג נוא טּביֹולְיג ןַיּבָאה נּוא טרֶעפטנֶעִיג ַײז ןיּבָאה ׁשֵרֹופְמַה
 םָער פאק ןָא טפינקיגנָא רֶע טָאה םִידָאפ ץטיור ןּופ רּונש ַא תיִרֹוהְז עַבֶצ , דָעָו םֶלועְל
 גיטכיר ןִירָאװיג םלָעטשִינ זיא ָעלָעקִיצ סָאד ,לֵזאָזְעל טקִישַיג טרעוו סָאװ ָעלָעקִיצ
 .עג ףרוד זיא רֶע חֹלֶצ , ןיקישפיירַא םהָיא ףרוד סע ףרַאד ןָעמ יו רֶעיֹוט םָעד ןִיגָעְק
 הרותמ רֶעפעשַאּב םָעד רַאפ טָאה נוא ןימּוקיג לָאמַא ךָאנ סקָא ןמז ּוצ זיא גוא ןיגנַאג

 ; םָבָׁש ןַײז ןופ תֹוריֵבֲע ָעטְקֶעלפִיג יד ןִיַזָעווְינ

 עֶגייֵׁש רְלעֶג-םיִראַּב ְךאָנ טאקעג טאָה רֶע

 רךרפס חסונ |
 םיִרְמּואְו .םֶהיֵנְּפ לַע םיִלָפֹונְו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּויָח הָרָהָמְבּו

 : רֶעָו םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םָש ְךּורָּב
 ריעשב 4 18 (ט"ע רוזחמ)



 197 טצ רופכ םויל ףסומ
 םֶכְתֶא רָהֵטָל םֶכיִלָע רֵּפַכְי הזה םֹויַב יִּכ ,ְךֶדֹובְכ יִּפִמ

 : ו ינפל םֶכיִתאטח לכ

 ויהָשּב ,הָרָזַעַּב ז םיִדְמֹועָה םֶעָהְו
 אֵרֹונֲהְו דֶּבְכִנַה םשה תֶא םיִעְמֹוׁש

 הָׁשּורְקִּב לֹודָנ ןקכ יִּפִמ אֵצוי ׁשְרֹופְמ
 םידומו םיִוֲחִּתְׁשִמּו | םיערוכ ּויָח ,הָרֲהְמִבּו
 רֹובְּכ םֵׁש ךרְּב םירמואו . ֶהיֵנְפ לַע םיִלָפֹונְו

 :דַעְו םלועל ו ותוכלמ
 רֵמֹואְו םיִכְרָבְמַה דֶגָנִּכ םֶׁשַה תֶא רֹומְגִל ןיוכתמ ו חִיָה אּוה ףֵאְו

 חָלֹוסְו ְךיֶמֲחַר רֵרָועְמ לֹודְגִח ךְּומְּב הָּתַאְו .ּורָהְּטִּת םֶהָל
 ;ךיֶתְרָׁשְמ טֶבֵׁשְל |

 ותשירק  םֶרָמָמִל ֹונָתְנּו קֶרְזִמְּב םָד לַּבִק . רֶרֵמְּכ ֹוטֶחְׁשּו הָדֵח תֶלֶכֲאַמ חק
 תֶה תושחול ַחֹוק ,הָחיִלְמ רֶדֵעּותְו יהי ןפ יופק ,הָיְזַה תֶע דַע םַמָי

|| 

 שרוקה תדובע ט"ע שוריפ
 ןעֶּבעֶלּפֹא טְנעֶקעֶג טאָה רֶע סאוָו רעֶדְנעֶוֹוט טָאה לֹורְנ ןַהֹּכ רֶעד הָדֵמ תֶלֶכָאֹס הָה

 םיוא רֶע טייֵג טְצעֶי גוא , חַהּונְמְּב ןעֶרָהאָי עֶגייֵנ ןַײז טָאה נוא רֶעסֶעמ ףרַאש ַא ןֶעמּונָיג

 גנערפש ַא ןָיא ןֶעמּונָע גּוצ רֶע טָאה טולּב סָאד זיא רָדֵס רֶעד יוו יֹוזֲא טֶעליֹוקְיג סקָא
 יִרְּכ דנַאנַא ךָאנ ןֶעשִימ סֶע לָאז רֶע ןָהּב ןווא ןֶעּבֶעגְיג טול סָאד טָאה נוא ןִיִקֶעַּב
 ןֶעגנֶערּפש ּוצ טולּב יד טמוק םַײצ יד יב ןָירָעוו טרָעווילג רַאפ טינ לָאז טולּב סָאד
 טָעוו ] ןֶעגנֶערּפש } ןֶענֶעק טינ ןָעמ טָעוו ] ןירָעוו טרָעווולג רַאפ םִֶע טעו רָעמָאט םּורָאװ
 נוא ןֶעליֹוק ץגְידנָעהְילג ןֶעמּוגְיִג טָאה רֶע ַתֹוק , גנֹוּבֶעג רַאפ סָאד ןִירֶעוו טרֶענִימִיּג

 םיִנֲהּכַהְו חק

 | דרפס חסונ
 ּוהָריִמַעְיְו רושקי ויָנְרק ןיִּב םיִעָלְס יִּתָש לֵקְׁשִמ תיִרֹוהְז לש ןֹוׁשָל לֵזאָזַע ריִעְׂשַּב

 ; וחלש תיֵּב רָגָנִּכ הָרְזִמַה רַעַׁשְּ
 ותמיתש תיֵּב דָנָנְּכ תיִרֹוהְז לָׁש ןושָנ רושקי םֵׁש לש אּוהָש ריִעָׂשְּב ףֵא

 ויָתָא יגדיוו ותיֵּב .ידיִו ויִלָע רֵמֹואְו ורּפ לָצֵא חינש ול אָבּו ראָוַצְּ
 : : הָדְוְתַהְ 'ויָלֲע ויִדָי יִּתְׁש מס םיִנָתְּבַה

 יִנֲא ךיִנְפְל יִּתְעַׁשָּפ יִתיוָע יִתאָמֲח םשה אָנָא רמוא הָיָה ּךַכו
 ,םיִאָמֲחַל אָנ רֶּפַּכ םשב אָנֲא : ורק םַע ןֹרָהַא יֵנְּו יִתיֵבּו

 תונֹועלו 18 (₪"ע רווחפ)
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 ןיכק תֶׁשֹלִׁש ּהָכותְל רדק . די תַכּורֲאַו ףר דָלְגְו הָלֹמ .םִיַוְרַּפ תַּתְחַמְּב
 פק + ב ףותל | קיִרָהְו ןפחו לק .הקר תַׁשּודְגּו ְךֶוַּב ל וברק ,םיִלֲחָנ
 תֶרֹוטְק . םיִדֵּבַל ברקו תוכרפל ויָרֲעְצ שיק .לאמֶשִּב דב מי המ
 ןיִּב םקָו סֵנְכִנְו ףצר .םֶד לֵטָנ ּונָמ סֵרָמִמ הָבֹור .אָצו ןֶׁשעֶו ּומיִניֵב םָׂש

 אאא

 ט"ע שוריפ שרוקה תדובע
 ןעטייר ןופ ןאפ א ןיא טרַאשַיג ןַײרַא טָאה = עֶפיֹורְג ראפ , ןעֶלְּטעֶּב ןייֵג וומ גוא , שיוג ראפ

 גוא דנָעוו ענר טימ גנַורג ןָעווג מא ןאפ ןממ שמ םנוילעג \ ןעֶראוועג וא יע סאו יד .םיפ ראל ןפ טמוק םָאװ ראה "קילל ה ו זיו
 םהָיא לָאז סָע יֵדְּכ ליטש ןֶעגנַאל א טַימ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ,ןָלֶצָל אָנְמֶחַר ןעֶריוִנְשעֶג גּוא
 ןאפ רָעד ןיא וכָה , ןֶעגָארט ּוצ ןַײז רֶעגנַירג רֶע םאָד ,טְזאָלעֶג ןייַרַא טיג ּבּוטְׁש ןייק ןיא

 ןַײרַא ןָעליֹוק .ךילטסָעמ יירד רֶע טָאה
 ןופ ץרָיוויג םֶָענָעְסיוטשינ טימ לופ לִיִפָעל ַא טכַארּבִיג םהָיא ןָעמ טָאה יֹוזַא ןֶעטסָאמִיג
 ןַײא ןיא טגַירַײלַיג םיֹוא םָאד טָאה נוא ןעלפייה ץנַײז טימ ןעמּוניג רֶע טָאה תֶרֹוטְק

 ןיא ןאפ:רָעייפ יר ןָעמּוניג טָאה גוא ט טלייאיג טָאה רֶע ץפמ , ןַײרַא לֵיפָעַל ןֶערֲערנַא

 רָע ייִנְעְנ שיק , דנַאה רעקנַיל רֶעד ןיא תָרֹוטִק טימ ליפָעַל םער נּוא דנַאה ַעטכֶער יד

 לָכיֵה ןעשיווצ ןֶעגנָאהְיג זיא סָאװ תֶכֹורָּפ םעד ּוצ טירט ענַײז שומ טּפַאלקִיג טָאה

 יד ןֶעשַיווצ שָדוקַה ןֹורָא ןּופ ןֶעגנַאטש יד ּוצ טנהָקניג טָאה גּוא םישדקה ׁשֶרֹוק נּוא

 ,ןַײג ףיֹורַא ךייר םָעֹד טזָאלַיג טָאה נּוא תֶרֹומְק יד :ןָעוויג ריִמְקִמ רֶע טָאה ןָעגנאטש
 טולכ סָאר טשיימָיג טָאה סָאװ ןַהֹּכ ןֶעגנּוי םָעֹד ןופ הָבֹור ,ןֶעגנַאגָינ םיֹורַא זיא גּוא
 ךז טָאה נא ןָעגנַאגָיג ןַײרַא רֶע זיא דלַאּב נּוא טּולּב סָאד ןָעמּונָעג ּוצ רֶע טָאה

 ררפס תחסונ

 יִנָא ְּךיֶנָפְל יִּתְעַׁשַּפָׁשְו .יִתיִוֲעֶׁשְו ,יִתאָמָחְׁש ,םיִעָׁשְּפַלְו . תונועלְ
 יִּפִמ ףרבע ו השמ .תרותּב בּותַּכַּכ ףישודק םע ןרָהַא יֵנְּו יִתיֵבּו

 לֹּכִמ םָכְתֶא רֶהֵמְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הֶזַה םֹויַב יִּכ ,ךֶדֹובְכ !

 ;ײ ינפל םֶכיִתאטַח

 םֵּׁשַה תֶא םיִעָמוש יָהָשְכ , הָרְזֲעַּב םיִדְמֹועָה םַעָהְו םיִנֲהֹּכַהְו
 הָׁשּורְקִּב לֹודָנ ןֵחֹכ יִּפִמ אָצוי ׁשֶרֹופְמ אָרֹונַהְו דֵּבְכִנַה

 םיִרְמֹואְו , םֶהיֵנּפ לַע םיִלָפֹונְו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרָוּכ ויה הֶרָהְמְבּו
 : רֶעָו םָלֹועְל ותּוכְלַמ דֹובְּב םֵׁש ְּךּורָּב

 םָהָל רַמֹואְו םשה תֶא רֹומְנִל םיִכְרָבְמַה דֶגָנְּכ ןיִוֵכֶתִמ הָיָה אּוה ףֵאְו
 :ףָתרֶׁשְמ טֶבֵׁשְל 'םָלֹוסְו ףימחר ררועמ ָךְבּוטְּ הָּתַאְו .ּורָהְמִּת

 בור ורַּפ טֵחָׁשְו  ןיּכַ קַדַּב םַעָה תאטחו ותאַטַח תושעל הָמְצַעַּב רקש ידיו רַחַא
 ןֵתִי ןריֵבֲחַל םַג ,רֹוהֵמ קָרְִמְּב ומָר לֵּבַקְ הָטיִחְׁשַה תֶא רחַא קַריִמּו םִיַנְש

 13 םֶרָמְמֶׁש יִמ ריב וחיִנְה הֶז םַר . שורק אלָש יִדְּ ומָרּב םֶרָמְמָל רַיִמ
 הרזעב 6 13 (ו"ע רוזחמ)
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 ּזעַבָׂש הָמַמּו . תַחַא הָלֲעַמ םּור . ןָיְנִמְּב ףיִלְּצִהְו לֵכָמ תויִזַה יוצְר יח : םִיַרָש

 .םִיַּתְׁשּו תַחַא .תַחֲאְו תַחַא .תַחַא :הָנֹומ הֶיְה ךכו
 .תַחַא .ׁשֵמָחְו תַחַא .עַּבְרַאְו תַחַא .שלשו תַחַא
 :עַבָשְו תַחַא .ׁשֵׁשְו

 שדוקה תדובע ט"ע שוריפ
 ְןעֶּטסיִמ יד ןיא דגו עג טְועֶגְלאַועֶג ףינפטאה ןופ ןֶעגנַאטש יד ןָעשיווצ טלעטשִיג רֶעדִינַא

 כב טיפ עֶלֶא ויִא רֶע ,םירוסי עָמיֹורְג טימ  ןֶעַניִִיװַאּב ּוצ יֵדְּכ תֹויוק יוצר , ןֹורָא םעד
 א ץְטְבעֶרְק רעֶדעֶי ,תֹוׁשְלֲח עֶסיֹורְג ןיִא ןעֶלאַמ טא ר א ײ7 = =ָש

 ,ןעֶפיִרעֶג םיוא ץֶראה קיטשא טאָה .ץפינ רעֶרעֶ א טָאה רֶע ןֶעגנֶערּפש טולּב םָעֹד טָימ

 | טרהיפעג טָאה נּוא רָעננְיפ ןַײז ןָעקנּוטיג

 ער ןופ ךַײה רֶעד ןָיגְעְק ץירפש ןַײא להָאצ םער טָימ ןעצירפש וצ דנַאה רעד טָימ

 :ןֶעצירּפש ןעביז ןיטנוא נוא תֶרֹוּפַּכ

 ,םנַײא חַחֹא , ןַײז הָעֹוט טִינ ךַיז לָאז רֶע סָאד טלַײציג רֶע טָאה יֹוזַא גּוא הָנֹומ הָיָה הֵכּ

 וּומֲעג ץַירּפש ןָעמשרעביוא םָעד טָאה רֶע ּוניֵיַהְד סנַײא נּוא םנַײא תַחַאְו תהא

 םנַײא , רֶעָיפ נּוא םנוא ,יירד גּוא םננא , ווווצ בוא םנַײא , ןָעלַיצ ץירפש ָעלַא טימ

 : ןָעּבװ נוא סנווא , סקַָעו גוא םניוא , ףניפ גּוא

 ררפס חסונ
 םודָא בָהָז לָש הָּתְחַמ לַטָנְו .ץּוחַלְו לֵכיֵהַה ןֵמָׁש יִעיִבְרָה דָבּורָה לַע הָרָזֲעַּב

 םיִלָחָנ הָנָפּ חָּבְזמַה שארל הָלֵעְו הָבּורֲא ּהָריו ןיִּבִ .הֵׁשֹלְש 'תֶקָזַחַמ הלק

 דַצָמ תֹוׁשֲחולַה ןִמ הֵּתַחְו ליאו לא תֶבָהְלַׁש ָתיִצֲחַמּו תלה ןָתיִצֲחַמְׁש

 .דָבּורַה לע הָחיִנְהְו תושחול שא יִלֲחַנ הָאְלִמ ּהָדיִרוה ;ַחַּבְזִמֲה בָרֲעַמ

 ןִמ הקד תֶרֹוטְק האל ָּתְחַמּו ןקיב ףֵּכ ול  ּואיָצּוה ,הָרָזֲעַּבָׁש יִעיִבְרַה

 .תופופמט אלא תושּונ אלו תוקוחמ אל ויָנָּפִח אֹלְמ הֵנְמִמ ןח , הקרה

 רז , תֶרוטְקַה ףַּכ ולֹאֹמְׂשִבּו םיִלָחְגַה תַּתְחַמ וניִמיִּב ֵתונְו ַּבַה ותל ןֵתְנְו

 יִרַּב ןיֵּב הֵּתְחַמַה ַחיִנָהְו ןוראל עיִגֵמש דַע םיִׁשְרַקַה ׁשְדּוקְל םַנְכַנְ ומְצַע
 דיֶנֵפֲחַּב כבש תֶרוטקַה לכ ןַפָח ,הָיְתְׁשַה ןְבֶא לע ַחיִנֵמ יִנֵׁש תִיַּבַבּו ןֹורָאָה
 1 ןשע .ולוכ תִיַּבַה אַלַמַתְנָש דַע םש ןיִּתְמַמּו בֶרָעַמ רַצָל םילָחְנַה לע ןֵתָנְו

 ןמ אַציִש דע לֶביִהְל ויָרוחֲאָו שֶרֹוקְל ריִגֵּפ ויָרוחֲאַל כבשו עס בל רֹוהְט
 ; תֶכֹורָּפַל ךּומס הֶרָצְק הָלְפּת לָכיֵהְּב לֵלַּפְתִמּו תָכֹורַּפַה

 יהלאו וניהלא יי ָךיֶנָפְלִמ ןוצְר יִהְי .לֹורָג ןֶהֹּכ לָש ֹותָלִּפָת הָתְיָה ףכו

 99ָכְּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב ְךֶמַע לַּכ - ּוניִלָע תֵאָּבַה וז הנש אֵהְּתָׁש ניֵתֹובֲא

 ןינעל םיִכָרְר ירבוע תַלַפּת ףינפל סֶנָּכ לאו הָמּושְנ הָנּורְׁש םִא םֵהָׂש םֹוקָמ
 חָסְנְרַפְּב לארי תיִּב ףמע ּוכְרַמְצִי אֹלָשְו ול ףירצ םָלֹועַהְׁש הָעָׁשִּב םֶׂשָנַה

 יע ונִּתַשְו ּהָנְּמִב יִרְּפ הָׂשִא ליִּפַּת אַלָש הָנֵׁש ,רַחֵא םַעְל אלו המ הָנ
 ; הָדּוהְי תיֵבְרַמ ןמְלּוש ריִבֲע יִדֲעַי אלו םָתָבּונִּת תֶא הֶרָשַמ

 אצי / 18 ("ע רווחפ)
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 :שֶדּוק ןנֲאַּב ,ֹומָר לֵּבַקְו הָצְר ,ריִעָׂש טֵחָׁשְו ןֵּכַּב ֹוחיִגֵהְו ץֶר

 ; רָּפ םד הֶׂשֲעַמְּכ תויזה הצר | .ןורָא דּועיו םֹוקְמ דַמֲעְו גר ןזח
 .,םִיַתְׁשֹו תחא , תַחַאְו תחא ,תַחַא ,הָנֹומ הָיָה ְךֵכְו קרח

 תַחַא .ׁשֵמָחְו תַחַא .עַּברַאְ תַחַא ,ׁשֹלָׁשְו תַחֲא
 :ץבָׁשְו תַחַא . ששו

 ; תֶלָדֹובְל ץוח גֶצְו ץירָח ויָלְגַר .לטֶנ רָּפ םֵדְו ו וחיִנַהְו טַהָר
 הֶזהְ הָנָשְו ׁשֵנָר , תֶרֹוּפַּכ םַּפְׁשִמַּכ זי תֶכֹורָּפ ימקר ןזח
 ; ריִעָׂש םַדִמ

 שדוקה תדובע
 ,גידנעקיק םיורא םֶהיֵא ןעֶנעֶז פאק ןופ ןעֶגיֹוא יד
 ןעֶמְראַּבְרעֶד םֶהיֵא ףיֹוא ְךיִז רעו] לאָז סָע םאָד
 ןעֶקִיווְקְרעֶד ןצ ליֹומ ןיא סעֶּפִע םֶהיֵא ןעֶּבעֶג נצ
 רעֶדְמעֶרְפַא ןעֶגְנאַגעֶגייִּבְרעֶפ ויִא םעֶד ןיִא ,ךיז
 ראנ טאָה רֶע םאָו ,דְנעֶגעֶג טייונא ןּופ חרנאי
 ,עב ויִא םָע תֹורָצ א ראפ םאוָו טְסיוִועֶג ₪יג

 ט"ע שוריפ
 ןופ רֶע זיא ןיגנוורפש םָעד ךָאג וחינהְו ץֶר

 גוא ןִיּפָאליגסיֹורַא דלַאּב םיִׁשָרְקַה ׁשָרֹוק
 טולּב !גְירֶעּבִיא יד טָימ ןיקָעב םָעד טָאה
 סָאװ םּופ םִינַידלינ א ףיֹוא טלעטשיג רֶערָינַא
 טָאה נוא ,לֶכיֵה ןַיא ןינאטשָענ ןִיא רֶע

 זיא ףיירעד סֶּאוו ילָעקְיצ סָאד טיליוקִיג ךלַאּב
 ןָעוַיג לַּבִקְמ טּולּב סָאר טָאה וא טלַײאָיג טָאה רֶע הֶּצֵר ,"תאָטַח 5, ןָעלַאפיג לֶרֹוג רָע
 ןֹורָא רֶעד וו טרָא םָעד ןַיא ןילעטש ּוצ ןָעוויג ןיִוכְמ ףיז טָאה נּוא ןִיקֶעּב עגולה ַא ןוא
 : סקָא םָער ןופ טּולב םָעד טַימ יו יֹוזַא ןֶעגנַײרּפש םָעִד טימ טגְיליװַאּב טָאה רֶע , טמטש
 מלעטשינקעווש טּולּב ָעגְירָעּבַיא סָאד טָאה גוא ןעּפָאליג דנווושָעג וא רֶע יחיו םֵהָר

 טלָעטשִיג רֶערְינַא טרָאד רֶעהְיִרפ טָאה רֶע סָאװ סקָא םָעד ןופ טּולּב סָאד נוא
 טלעטשיג ףיז טָאה נוא ןָעּפָאלַיג סיפ ץנייז טימ זוא רֶע וילגנ , ןומּונָעג רֶעדִיװ רֶע טָאה
 רָע טָאה תֶכֹורְּפ ןופ ץטּבָעוויג טָאד ףיֹוא תָכֹורְפ יטקר , תֶכֹורָּפ ןופ טַײז ןָעסיורד רָעד ןופ
 נוא טלַײאינ טָאה רָע שנ , תֶרֹוּפַּכ םָעֹד ףיֹוא טגנַײרּפשִינ טָאה רֶע וו יֹוזַא טגנַירּפשִינ

 :ָץלָעקִיִצ םָער ןּופ טּולּב םָעד ןופ תָכֹורְּפ םָעֹד ףיֹוא טגנַײרּפשִיג להָאמַא ךָאנ טָאה

 דרפס חסונ
 םוקָמְּב דַמַעְו םַנְכִנָׁש םוקמל םַנְבְָו וּב םֶרָמְמָׂש יִמֵמ רֵּפַה םַד לַמָנְו אָצָי

 יִדַּב ןיִּב תֶרוּפַּ ַכַה ונפל ּונָמִמ הָזִהְו . הָיְזַה לַּכ לע ועָּבְצא לֵבֹוטְו דַמעָׁש
 הָלֲעַמְל אל תוזָהְל ןיכחִמ הָיָה אלו 'הָּמִמָל עַבָׂשְו ן הָלֲעַמְל תחא  ורָאָה

 ;ףיִלְַמּכ אָלָא הָמֵמְל אלו

 .שלשו תחא .םִיַּתְׁשּו תַחַא . תחאו תחא . תחא ,הָנֹומ הָיָח כו
 אָצִי :עַבָשְָו תַחַא .ׁשֵׂשָו תַחַא .ׁשֵמָחְו תַחַא .עַּבְרַאָ תַחַא
 ;לֵכיֵהְּב חיִהְש בה זה ןֵּכ לע וחינהו םיִׁשָדֲקַה ישְרְקִמ

 םיָנָפְל .רוהמ קְרומְּב ומָד לֵּבִקְו ֹוטֲחְׁש תאֵּמַח ריצש ול ּואיִבֲה ותאָצָּכ

 תַתַא : רֵּפַה םַד רֶרֵסְּכ ןורָאָה יב ינש ןיֵּב ומָרָמ תֹוזַהְל םָנָּכְי
 הלעמל 8 18 (פ"ע רווהפ)
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 + עַּבְרַא וינְרקְבּו ורתמ לע עַבֶׁש . רּוגָס ַחֵּבְוִמ אָטִחְו םֶלָלְבּו בש
 {לֵאָל הָדוי ונודו םַע ןויגש .יִחָה ריִעָש לָצֶא אָבּו דקש ןזח

 ועשפ .ּווע .ּואָמַח .םשה אָנָא ,רָמֹוא הָיָה ְךֵכְו קיוח
 רַּפַּכ ,םֵּׁשַב אנה , לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףךמע .ְךינָפְל

 .ווָעָׁשְו ,ּואְמִחָׁש , םיִעָׁשְּפַלְ ,תֹונֹוֲעַלְו ,םיִאָמַחַל ,אָנ
 תַרֹותַּב בּותּכַּכ ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ךמע ְךיֶנָפְל ועְׁשְּפְֶׁ
 םֶכיֵלֲע רַּפַכי הוה םֹויַב יִּכ ,ְךָרֹובְכ יפמ ְךָדְבַע הָׁשֹמ

 , י יִנָפְל םֶכיִתאמַח לֹּכִמ םָכְתֶא ר הטל

 ט"ע שוריפ
 ןופ טּולּב סָאד רֶע טָאה ךָאנרָעד םֶּלָלְכּו בֶׁש

 םער ןופ טולב םֶעֹד טימ טקָא םָעֹר
 טגניירפשיג טָאה נוא טשימעג ףיֹונּוצ ָעְלֶעקִיצ
 לָאמ ןֶעּבַיז עבֶׁש ,חַּבְוִמ םִינָעדלִיג םָעד ףיוא
 ןופ ן'טימ םָעד ףיוא טגניירפשיג רָע טָאה

 .שרימה תרובע
 ךיִא ןייא ףינ טקוק רע ,רֶׁשֹוע םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק
 רע טאָה ,טֶסיִמ ןיא טְגיִל סאוָו ׁשְטְנעֶמ טעֶד

 ָׁשֹוע רעֶמיֹורְג רעֶד ויא סאָד וא ,טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא

 ןיִא ןעֶמּוק וצ להאמ א טְגעֶלְפ רע וא םאוָו

 ןעֶסיֹורְגַא ןעֶבאַמ םיִא ןעֶמ טְגעֶלְפ טאָּטִׁש רֶעיַ
 נֲאְרְׂשִי עמש, יירשעב א טיג חַרֹוא רעֶד , דאַנאַּפ

 נוא שא ןופ טגינוורָעג זיא םֶע יװ םַּבְזִמ
 א נוא טלייאיג טָאה רֶע דק . ףָעלָעקניוו ענַײז ףיֹוא טצירּפשִיג רע טָאה להָאמ רֶעְיּפ
 סָאד סָאװ רנִיז יד לֵאָל הָעי ֹונֹודָּו םֶע ןויגש ,ָעְלֶעקִיצ ןֶעגְירֶעּבָעל םָעד ּוצ ןָעמּוקָעג
 ןֶעוויג הָדוְתִמ לֹודָנ ןֵהֹּכ רֶעד טָאה דיִזַמְּב רֶעדֶא ,גֵגֹוׁשְּב ןּוהטָעג ןַיּבָאה לֵאְרְׂשִי קלָאפ

 : טָאג רַאּפ טנָעקַײּב יז גּוא

 דרפמ חסונ
 'תַּמַמְל אלו הָלֲעַמְל אל תוזה% ןיִוַכְתִמ הָיָה אלו הָּמֵמְל עַבָשְו הָלֲעַמְל

 :ףיִלְצַמְּ אלא

 א .םיתשו תחא , תַחַאְו תחא .תחא ,הָנֹומ חיה ְךַכְו

 א ,ׁשֵשָו תחא .שִמחְו תחא ,עַּבְרַאְו תחא .שלֶשו

 : לֶכיֵהְּב ָיְהָׁש ינשה בהוה ןֵּכ לע ֹוחיִנְהְו אָצי .עַבָשו

 .הָיְזַה ל לע ועָּבְצֶא לֵבֹומְו יִלע חינַהֶש ןֵּכִה ןמ רפה םַד לֵטָנְו רַהיִמ

 עַבֶׁשְו תֶלֲעַמל תַחַא ,ץּוחַּבִמ ןֹוראָה רֶגְנִּכ תָכֹורַּמַה לַע ּונָמִמ הָזִהְ
 1 ףיָלְצַמְּ אָלֶא הָּמַמָל אלו הָלֲעַמְל אל תֹוּזֲהָל ןיוכתמ הָיָה אלו , הָמַמְל

 תַחַא ,םִַתְׁשּו תחא , תחאו תַחַא ,תַחַא ,הָנֹומ הָיָה ְךֵכְו
 + :עַבָׁשְ תחא , ׁשֶשָו תחא , שמחו תחא ,עפראו תחא . שלש

 רַפַה םֶל הָשַע רָשָאּ ומָרְל הָׂשָעְו ריִעָׂשַה םַד לֵטָנְו רפה םַד חינה מנ
 .הָממִל עַבָשְו הֶלֲעַמְל תַחַא ,ץּוחַּבִמ ןורָאָה דָגְנַּכ תַכֹורָּפַה לע הָזַהְ

 : ףיִלְצַמְּב אלא הָטַמְָל אלו הָלֲעַמְל אל תוזַהל ןיוכְחִמ הָיָה אלו
 ףכו 0 18 (₪"ע .רוזחמ)
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 יָהָׁשְּב .הָרְזֲעָּב םיִרְמֹועָה םֶעָהְו םיִנֲהֹּכְַו יס

 ארזנהו דֶּבִכִנַה םֵׁשַה תֶא םיִעְמוׁש
 .הָרָהְמְבּוהְׁשּודְקִּבלֹורְג ןַהֹכיִּפִמ אֵצֹויׁשֶֹופְמ
 לע םיִלָפֹונְו םיִדֹומּו םיֲִחַּמְׁשִמּו םיִעְרוּכ ּויָה
 ותּוכְלַמ רֹובְּכ םֵׁש ְךּורְּב םיִרְמֹואְו ,םֶהיֵנְּפ

 ;רֶעְו םֶלֹועְל
 רֶמֹואְו םיִכְרָבְמַה דָנְנְּכ םשה תֶא רֹומְנִל ןיִוַכְתִמ הָיָה אּוה ףאָו

 חַלוסְו ְּךיֶמֲחַר רָרֹועְמ לֹודָנַה ְּךֶבּוטְּב הָּתַאְו : ורֲהְמִּת םֶהָל
 : ןורושי תַרֲעַל

 עַלַמ ןש .הַרָזנל תֶאָש וז יֵמְתִּכ ץֶמָש .זָע רֵּבְרִמְל יִּתִע שיא דיְּב ֹורְגָׁש'
 רַּפ זַחָא הָזּוחְש ,רֵצֹוי יִלָ ץֶפְנְּכ ויָמַצֲע ורְּבַש .,דַרָיְו לֵנְלָנְ ופדה |

 ט"ע שוריפ שדוקה תדובע

 סה טָה דר ןהפ רער שיח ר ירא ב ל ל לה "פ
 ּוצרעדוַיא רֶע םָאוו ןישטנעמ ₪ ףרוד טקושעג ץֶמיהְג ץֶרעיֵא ,רעֶמְרעֶד עֶרֶעייֵא ,טעֶטִׁש קעװַ יודנוו רע ףָאנ ץלעקנצ ערָעדַא = יָא ,םעֶטעֶראג ענייֵא,םיִטשכּ עי

 ןיא רּופִּכ םֹוי ברָע ןּופ ןֶעווְיג טַײרּבַיגנָא 070 - 7
 יד ןּופ דניז יד ןּופ ןיקָעלפ ענוורמוא יד ןָעגָארטּוצ קָעווא ןַײרַא רֶּבְִמ ןיקראטש םָעד
 ןַײטש ןָעגיציפש ןַיכיֹוה ַא ןופ עַלָּפ ןש , טרָא ןָעטסיוו ַא גּוא ןָעטינשרַאפ ןווא וצ ןידזי
 ענייז , טרָערִינֶעגּפָארַא גוא טלָעקיױקיגּפָארַא ףיז רֶע טָאה ןַיסיֹוטשַיגּפָארַא םהָוא רָע טָאה
 רֶעד הָוּותְׁש ,ןֶעּברַאש םִינַימַײלַא ןּופ גנּוכֶערּבּוצ יד יוו יֹוזַא ןירָאװַיג ןיכָארּבּוצ ןִינָעז רָעְנּ

 דרפס חסונ

 .שלשו תחא ,םִיִּתְׁשּו תחא , תַחַאְו תַחַא .תחַא . הָנֹומ הָיָה ףכז
 :עַבָשְו תחא .ששְו תחא . ׁשֵמָחְו תַחַא ,עַּבְרַאָו תַחַא

 יִדּכ ןקִיַרְּב אֵלָמַה ןֵתָנְו ריִעָשַה םַד וּבָש קָרְזִמֲה ְךֹותָל רָפה םַד הָריִעְו ׂשָׁש
 יב בָהָזה חַּבְזִמִמ םיִנְפִל דַמָעְו אֵבּו .הָב הֶז הָּתִי הָמִי ּובְרָעְתיָׁש

 ןֵּתי ויָתונְרק עַּבְרַא לַע ,תֶבּורֲעַּתַה םדמ תוזַהָל ליִחְתַמּ הָרֹונְמַהְו ַַּבְזִמַה

 חיִחָרְזִמ תיִמּורד ןֶרָקִּב םייַסְמּו תיָנֹופצ תיִחְרְזִמ ןרקמ יִחְתַמ ןָרְרַמְּכ
 הָזַמּו ֹובֲהְז הָלַנְמָׁש דע ְךַליֵהְ ְךַליֵה בָהָוַה חַּבְזִמַּבָש רָּפִאָהְו םיִלָחְגַה הָּתֹוהְו
 םורָד רַצְל אָציו 'עֵסָּפ ; םיִמָעַּפ עַבֶׁש חּבְזמ לש ורֲהָמ לע תַבֹורַעַּתַה םרמ
 רַעָצ : ; ןּוציִחֲה 'ַחַּבְזִמ לָש יֵבְרֲעַמ רוסי לַע ִיַריִׁשַה תֶא ךפשו םָלּואְל ץצ+

 אבו 19 18 (מ"ע רווחפ)



 03 בק רופכ םויל ףסומ
 טֵׁשַפּו שדק .םוי יִרְדְס נַאָׂש .ףורְׂשַל עלק תויָוְנּו םיָרּומַא ףלש .עַרָק ריִעָׂשְו
 ןיפסומו תאָּמַה בָרָּת .םָע .יִאְו ןליא שעת ףַּכָּת :שָדְקְו טָע םיִזּפ לבמו שֶלָׁש
 סֵגְכִנְו שרק טע םיִרּב ְךיֶרְכַּמ .שָדְקְו "לָבַמ טֵׁשַּפ ׁשֹרְקִו רָת .קֹוחְּכ ביִרְקִה

 שרדוקה תדובע ט"ע שוריפ
 רֶעייֵא ,עֶטְניִרעֶּב רעֶדְנעֶטֹוט עֶרָטייִש ,ןעֶקְיְּבאַפ ןָעמּונְיג רע | ןיפרַאש א טָאה לֹודְנ ןק |

 טָאה נּוא םִירָעדִיג יד ןֶעגיֹוצָעג םיֹורַא רָע טי יו רעררה לק לאש א פיפ ו  טָאה עק םעד ןופ וא םקָא לג
 ןיננאטש ףיֹוא ןִיגנָאהָעגּפיֹוא רֶע טָאה שוולפ סָאד נּוא ַחֵּבְזִמ םֶעד- ףיֹוא ןָעוונג ריטקִס לע
 רֶע טָאה םָעד ךָאנ גץ ,ןִינָערּברַאפ ּוצ םִיַלָׁשּוריִל ץּוחמ טקִישְיגקֶעװַא םָאד טָאה גּוא
 יד נּוא דנֲעה יד ןָעשַאוְינ גּוא הָדֹובֲע רֶעד ןופ הֶׁשְרִּפ יד הֶרֹוּת רֶפ ַא וא טעג
 5ביט להָאמ ןעטירד םּוצ ףףז טָאה גּוא ןוהטָעגסיוא רֶעדיײלק עסַײװ יד טָאה נּוא םִיּפ
 יד נּוא דנֲעה יד רֶערִיװ טָאה גּוא ןּוהטָיגנָא רֶעדײלק ענֶעלדִיג יד טָאה גּוא ןֶעזָעווָעג
 םָעֹד ןּופ רֶעדִיװ ןַײז ןֶעווָיג בירקמ טָאה נּוא טלַײאיג טָאה רֶע הִֹּת ,ןָעשַאוויג םיפ
 בירקמ רֶע טָאה ףסומ ןְּבְרַה ןופ נוא תאָטַח ןְּבְרִה ןופ בֶלַח םָעד תאָּטִח בֵרְּת , קלָאֿפ
 יָעג טָאה גּוא ןיּפָאלָעג רֶעדָיוװ רֶע זיא ךָאנרֶעד שד רֶּת ,ןַיא ןיד רָעד יו יוז ןָעוווג

 דרפס חסונ
 טסו ולָהְק תַמְׂשַא ויָפַע תֹורוְתַהְל לָזאָזעל ַחֵלְׁשִמַה ריִעָׂשַה לָצֲא ול אֵבּו

 : הָרֵוְתַהְו .ויָלֲע ויִדָי ּתָׁש

 תיִּב ְּךֶמֵע ףיֶנָפְל ּועְׁשָּפ וָע ּואְמָח םֵׁשַה אָנָא רַמֹוא הָיָה ְּךֵכְו
 , םיִעָׁשַּפַלְו ,תֹונוֲעַלְו , םיִאָמֲחַל אנ רֵּפַּכ םשב .אָנָא , לֵאָרְׂשִי

 תַרֹותְּב בּותַּכַּכ . לֵאָרְׂשִי תיּב ְךֶמַע ד ךינפל ּועְׁשפְׁשְו ועשו ואטְחש
 רָהמְל םֶכיִלֲע רֶפַבי הזה םויב יִּכ ; ףֶדֹובְכ יפמ ְךֶדֶבַע השמ

 ;י ינפל םכיתאטַח לֹּכִמ םָכְתֶא

 םשה תֶא םיִעְמֹוׁש יָהָׁשַכ הֵרָזֲעַּב םיִדְמֹועָה םַעָחְו םיִנֲהֹּכַהְו
 הָׁשּורְקִּב לֹודָג ןחכ יפמ אצוי שרופמ אֵרֹונַהְו דָּבְכִנַ

 םיִרְמֹואְו םֶהיֵנפ לע םילפונ] םיוחתשמו םיִעְרֹוּכ יָה הֶרָחַטְבּו
 ;רֶעְו םלועל ּותּוכְלַמ דֹובְּכ םש ָךּורָּב

 .ורָהְטִּת םֶהָל רֶמֹואְו םשה תֶא רֹומְגְל םיִכְרְבְמַה רֶגָנְּכ ןיִוכְתִמ הָיָה אּוה ףֵאְו
 :ןורושי תַדֲעַל ַחָלֹומְו ףימתר ררועמ ףֶכּוטְּב .הָּתַאָו

 ֶא ּוכיִלֹוהְו ול ּורָסְמּו וכיִלֹוהְל לֹוטְתֶאֵמ ןָמּוזְמַה םיִנֲהֹּכַה ןִמ דָחֶאָל אָרָק
 תיִרֹוהְז לש ןושָל קלוח קּוצָל עיְִהָׁשְּו .םֶמש רֵּבְרִמְל הָרְזנ ץֶרֶא

 ויבוחאל ויי ית ופְָ וינרק ןיִּב ויִצָחְ עַלָסְ השוק וִצָח . ויָנְרַקְּבׂש
 אוהו 11 18 (מ"ע רוזחמו



 רופכ םויל ףסומ - 84
 נְנְו טיִׁשָּפַה ויָדֵמ תֶׁשֹוּבְלִּת .ׁשֵרֵקְו איצוה תֶרֹוטְק יִלָּכ תַנּוכּת .ריִבְרִל
 .הָלִעה תֹורָנְו רַמָתְו ריִדָסִה ריִמָּת .ׁשֵרֵקְו טָע םיִצּורֲח לֵבָטְו לֵגְרִּת . חַצְנ
 רשות .הָרָׂשמ השורה דש יי לב רפה ירי יט כ עא רַאוּת :הָרָׂשַע םיִשּודְקּו שָמָח תֹוליִבְט םמת : : שרק לָגְרְ די תודובע לֶבָת

 ט"ע שוריפ | שרוקה תרדובע
 = ףיז טָאה נּוא םיפ יד גוא דנָעֶה יד ןישָאוו יב  ןעֶכאַ 2 יד 5 - ראג 5 א
 ףיז טָאה נוא ןָעוויג לוט נּוא ןוהטיגסיוא - ר רו יו לאז . סד דג
 רערַײלק עגנַאל יד ןּוהטיגנָא נּוא טליהיגנייא = עֶגייַמ ףיוא ןייֵג ןיִנעֶק תֹוהָפַ לֶכָד לאו

 םִיּפ יד גוא דנֲעה ;ד ןָעשַאוויג טָאה נוא
 רֶע סָאװ םילָּכ ץנווש וד תנּוכְּת , לֶכיֵה םָעֹד ןופ שִילָאּפ םָעֹר יא ןַיגנַאגיגנַײרַא זיא נּוא
 טָאה גוא ןעמּוניגסיירא ןיטרֶאד ןּופ רֶע טָאה ןָעוויג רימקִמ תֶרֹוטק יד ןֶענִירֶעַד טָאה
 = תֶרֹובֲע יד וז ןיא טָאה רֶע סָאװ רֶעדִילק עםַײװ יד , ןישאווָיג םִיּפ גּוא דנָעה יד זז
 ןייש ַײז טָאה נוא ןיטלַאהַאּב גַיּבַײא ףיֹוא לז טָאה גוא ןּוהטיגסיוא רֶע טָאה ןּוהטֶעג
 ןּוהטָיגנָא טָאה גּוא ךִילניֹואוויג יװ ןָעוויג לֵבֹומ ְךיז טָאה רֶע לגְוִּפ , טציניג טינ רָעמ
 ןּופ ריִמָּת ןֶּבְרִק םָעד נּוא ןָישַאוויג םִיּפ נּוא דנֲעה יד טָאה גּוא רָעדַײלק ָענַירלִיג יד
 ןופ טכִיל : טָאה נּוא ןָעוויג ריטקמ תֶרֹוטְק יד נּוא טכַאמָיג רֶדֵסְּכ רֶע טָאה רנִיבָא
 ןִישַאוָעג רֶע טָאה תודובע עלא ןּוהטִינּפָא טָאה רֶע זַא לֶכֵּפ , ןֶערנּוצִיגנָא הָרֹונְמ רָעד

 דרפס חסונ |
 םיִרָביִא הֶׂשֲעַנָׁש רַע רֶהָה יִצֲחַל עיִגמ הָיָה אֹלְו דָרֹויְו לֵנְלַגְתִמ הָיָה אּוהְו
 לֶצֵאְו רפה לצא ול ץֶרי לֶאְרשי תיֵּב מע 'תונוֲע רַמְי כ רֵמֹואְו םיִרָביִא
 ֵּבַנ לַע םֶריִטְקַהְל םֶנָמִּב םֶנָהָנּו םֶהיֵרּומֶא איִצֹוהְו ןַעְרקּו םיִפְרשְנַה ריִעָׂשַה
 .הָפְרָׂשַה תבל ןָאיִצוהְל םיִרָחַא דַיּב ןָהְלַׁשִמּו תועָלְקִמְּב ןעלק ןרָׂשְבּו ַחּבְזִמַה
 םיִנַהּכ תַרותַּב תורקל רֵּבְרִַמַל ריִעָשַה ַעיִגֲהֶש רַחַא םיִׁשָנ תֵרָזֶעָל אָבּו בָׁש
 רמו ןקיִחְּב וחי הרות רַפְסַה לָלּוגְו רושָעַּב ךַאְו תומ יִרֲחַא 'תַׂשְרַּמ
 ארוק םיִדּוקְּפַה שָמוחְּבָש רוׂשֲעַבּ .ןַאַּכ בּותַּכ םֶכיֵנְפִל יִתיִרָקֶש הַמִמ רֶתוי
 הֶאְדוהַה לעו הָרְוכַעָה לעו הָרֹוּתַה לע תֹוכָרְּב הָנֹומְׁש םֶהיִרֲחַאְל רָב הַּפ לַע
 :הָּלִפְּתַה רָאָׁש לתו םיִנֲהֹּכַ לעת לֵאָרְׂשִי לעו ׁשֶרְקִמַה לת ןוָעָה תַליִחְמ לע
 רַרָיַו ןבל יִרְגֶּ טֵׁשַמּו ויִלְנַרְו ויָדָי שדקו הָליִב טה תיִבָל אבו ויָדֲעְצ ןֵּכִּת

 ויָלְגַרְו ןיִדָי שדקו ׁשֶבָלְ בַהָז יְֵנִּב ול ּואיֵבֲה .ָּפְַסִנְו הֶלֲע לבי
 ןליִא תֶא ביִרָקַמ ֵּ רַחֶאְ ,םויַה הֵסּומִמ אּוהָׂש ץּוחַּב הֶׂשֲעַנַה 'ריִעָׂש הָׂשָעְ
 רֵּפ לש םיִרּומיִאָה ריִטְקִמּו םָטָּפְׁשִמְּכ םֶהיֵּכְִנְ םָתָחְנִמּו םַעָה ליִא תֶאְו

 :  ּותָכְלהִּכ םִיַּבְרַעָה ןיִּב לש ריִמָּת ביִרְקַמ ְךֵּכ רַחַאְו םיִפָרְשִנַה ריִעָשְ
 ּויְדָי שרקו רַהֵמ הָליִבְה תיִבְל ול אָּב רוע הָלֵא לַּכ 'תוׂשֲעַמ ותולַּכ רַחַא

 ןָבָל יִדְנִּב ול ּואיִבֶה 'נֵַּתְִנְ הָלֵע יֵבָטְו דֵרָיַו בָהָז יד םֵׁשַתּו ויִלְגַרְ
 תֶאְו ףֵּכַה תֶא איִצֹוהְל םישדקה שרוק תיֵבָל ַנְכִנ ויָלְגְַ ויָָי שדקו ׁשֵבָל
 ויִלְנַרְ ויִדָי שדקו הָליִבְּטַה תיֵבָל ול אָּב דועְו . תיִרֲחַׁשְּ םיִנְִהָׁש הָּתְחַּמַ
 שרקו שבל בָהָז יִדָנִּב 'ול ןאיֵבַה , ֶמִּתְִנְ הֵלֲע יֵבָטְו דַרָיו ןָבָל דב טַשָפּ
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 הָוַלְּת הָמַּת ,דנוה יִדְנִּב הֵמָעְו ץֶדְו ףֵקָּת . הָרּובְגַּב שֶמָׂשַ תאֵצַּכ ֹותָמְנַמ

 ףוורו ופיֵעְרֶה םור "לולה .הָוְרָחְ ץיד עיִּבַּת ֲָהַצ 'יִָּּ ,הֵקָדְצ ליִעְמ
 חֶָלֵהָּת , םולָׁש עַרֶז יפְסֹוא נְתָנ הָרֹוּת ,םָלּובְי תת "ור ידָׂש ימלַּת םלט

 שרוקה תדובע ט"ע שוריפ
 יִמ םיוא ְךאָד ְךיִא איינ ּטְׁשְרעֶה ןעֶד ,ןיִלְטעֶּב םָעֹר טָאה רֶע םֵמִּה , םיפ יד גּוא רנָעה יד

 להאמ א סאוָ ןינענ ודע "פי לי - יא .עג םָאר ,ןישַאוויג טופ גוא דנעה להָאמ
 יד יוו יֹוזַא ןעוויג זיא םיִנָּפ ןַײז ןּופ טלַאטש
 טָאה נוא טיירפיג נּוא טקראטשיג ףיז טָאה רֶע ףקֶּת , ןַײש עקרַאטש ַא טימ ףיֹוא טַײג ןּז
 ץמּורפ יד הֶמֹּפ , טפיוקיג רלָענ ןיגייא ןַײז ראפ ַײז טָאה רֶע סָאװ רעדײלק ענַײז ןּוהטִיגנָא
 יד לג ,זיֹוה ןַײז ןַיא זוב טללגאב לֹודָג ןהפ םָעֹד םילָש ןָעגיטכיר םָעד ןָעּבָאה לֵאְרְׂשִי
 םַײװ זיא םָע םָאר , טרֶעהַיג הָרּוׁשְּב עטוג יד ןַיּבָאה וז זַא טיירפיג ךיז ןַיּבָאה ןידוי
 ןופ רֶענרֶעה יד ףיֹוא ןַידנּובִיגנָא ןָעוויג זיא םָאװ רונש רֶעטיֹור רֶעד ַײנש יוו ןַירָאװַײג
 ןָינָעז דניז יד סָאד ןְמיִס א זיִא סָאד ןָעד , לֵזאָזֲעַל ןָעוויג טקישיג זיא סָאװ ָעְלֶעקִיצ יד
 ךז ןִיּבָאה נוא ףליה טימ ןיירָאוװיג טרָיצָעג ןִינָעז יז עשְנ חָרְעֹּפ , ןַירָאװַינ ןִיּבֶע גרַאּפ
 ןילײרפ ןַײא טקִירדִיגסיֹוא ןַיּבָאה ַײז קיִּפְּת , הָקְרְצ םיטָאג ןופ ליטנַאמ ןיִא טליהיננייא
 לָעמִיה ץבוה יד ּופיִעְרַה םֹור יֵלּולְּת , טויקכיליירפ דיירפ ןַידַײר ןוהטיג ןַיּבָאה לז , ץרשונ
 ןינָעז רֶעדלֲעַפ יד ןופ ןיטַײּב יד ,ווט ָערָעַײז ןופ ןָעפירמ יד ןָעּפירמ טכַאמיג ןַיּבָאה
 טָאג ּוצ גנוקנַאד הֶדֹוּה , טכורפ רָעוז ןָעּבָעגיגסיורַא ןַיּבָאה  נוא ןִיגָער ןופ ןָעווינ םַאז
 ןיּבָאה ביו , ןֶערירּפ ןופ גנואַײז יד טלימַאזיגנייֵא ןיּבָאה סָאװ ןידוי יד ןֶעֹּבֶע גֵיִג ןיּבָאה

 ררפס חסונ
 קילְרַהְלּו םִיַּבְרַעָה ןיֵּב לש תֶרֹוטְקַה תֶא ריִּטקַהְל לֵכיֵהְל םַנְכִנ וילג ויָדָי
 תיבה תַחְנִמ רתומו יִמָּתַה תַחְנֶמ ביִרְקַהְו איו םיִמָי רָאְׁשַבְּכ תורָנַה תֶא
 .בָהְז יִדְנִּב טַשַפּ וילנר ויי שדקו ותַבְלָהְּ "ריש יל "לבב ןייה הסנמ
 הָשוע הָיַה בוט םויו , ותיִּב דַע ותוא ןיולמ שבו ומצע נב ול גאיִבְה

 :ׁשֶדֹוקַה ןֵמ םולָשִּב תאֵצְּב
 תַלַפְּת ָּתְעַמָׁשֶׁש ּומָּכ ןָבְבּ "יל יש םַעָה יִרָשַא ול הָכַּכָׁש םָעָה יִרשא

 : עישותו עַמְׁשִּת ניֵּפִמ ןּכ ןמִּכ . לֵביֵהָּב לוד ןַהּכ

 הָנָׁשַה אֵהְּתֶׁש ּוניֵתֹובֲא יִתלאָו ּוניִחלֶא יי ףיִנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 םוקמ לָכְּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב ְךֶמַע לָּכ לַעְו ונילע הָאָּבַה תאֹּזַה

 , הָציִד תַנְׁש ,הָליִג תַנָׁש , הָכָרְּב תַנְׁש , הָרֹוא .תַנְׁש , םֶהָׁש
 חַנְׁש , הָוְדִח תנש , הרמז תנש . בומ דעו תַנְׁש . דוה תַנְׁש
 .הָחּונְמ תַנְׁש . דומל תנש , הָלָּכְלַּכ תתַגָׁש ,הָעּוׁשי תנש . הבט
 תנש ,תּורְּפ תַנְׁש ,ןֹוצְלָע תַנְׁש .ךוָש תַנְׁש . . הָמָחְנ תַנְׁש
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 ויָתוקדצ ּונּת .ּועָמָׁש רֶמָז יִכָצ ץֶרֶא תֹויִתְחַּת .ןָנָרְּב תֹומְלֲא יָאָשונ ּורָשּב
 גָלֶש תַנְצִּכ םֵּתְלַחֹוּת . בֶזְכַא אל ןּומָא ויָחְלֹוׁש תוקת . תוביִתְנ יָבְלֹוה ץֶצח
 רובְּב םיִמיִמְּת םיִמָלְׂש ,ּוּבַז םֶתָנֲחַצ ףנמִמּ וצָחְר םֶתאוצְמ :ריִצק םויָּב
 טקנמ לֵאָרְׂשִי הִוקַמ < םייח םימ רוקמ םֶרֲהַטְמ ִּ דיִנְֲל .ּוכָזְכִו ומיּמַּב
 תב םיִרָקּב יִשְרַתְּכ ּוׁשָרְחִי ,ּורָהִטּיְו וקני ןויקנְבּו רַהֹוטִּב ,ּונָמֲאָנ םִיַמ
 ליג .שרח ריש מיִפְּב ןור םָנוׁשְלִּב :םֶורְנִּב ונהְי לֵא תֹומְמּור .וחָצַחְצ
 ףַפותְל ןרל ןנשל :םיִשודק ׁשֶדְקִמ ֵאָרְׂשִי שורק ,הָאְרִיְּב ּודְכַעַי דַעַרּב
 דַחַי .הָמַמֹור ןיִמִי זועְּב םיִַָָּנ ; רֶמָז םיִעְנַהְלּ תוניגְנִּ חצְנל .לֵצלַצְִ

 וגישי הָחְמִׂשְו ןוׂשָׂשְו נב ויָרָעֶׁש אבל םיִכּושמ .קָדָצ הָאְלִמְּב םיִכָמְתִנ
 םֶרֹוא ןיִז ןוח ; ויָנֵּפ תֶא הָחְמָׂשְּב םיִרָח : םויַה לַּב ומְשִּב םיִלְָ םיִשָש , חַצְנ
 תַכָּבָש םַעָה ירא .םיִמָלֹוע רצ וא נורי ּואָׂשִי םלוק ,עַמָּבִי רַחַׂשַּכ

 ; יָהֹלָא ייש םַעָה יִרָשַא .ול

 שרוקה תדובע

 םאוָו ןעֶמעֶגְראַפ ראָג ןיוש ריִמ ןעֶּבאָה ,רעֶמעֶרְג
 .ץְטאָׁש א ראפ סאוָו ,ןעֶבאַו עֶרֶעייֵט א ראש

 ראפ םאוו ,םטישכת שיִמ תֹורְצֹוא ראַפ סאוָו

 ניִתֹונֹועַּב ןעֶּבאָה ריִמ תּולְדַנַא טיִמ דֹובְּכא
 *עֶג ריס םאוָו סאָד ןיִא . ןעֶריֹול ראפ םיִּבַָה

 ןּופ קָלֵת רְנעֶזיוט ןייק םינ ףךיוא שא ןעֶקְגעֶד

 ט"ע שוריפ
 ןיגָארטַיג ןַיּבָאה סָאװ יד טָאנ ּוצ טגָאזיג ַײז
 ןיִא םלַא סָאד ןיכראג יד גנַאזינ טימ
 ןיּבָאה ַײז סָאװ גנּוּבֶע גרַאּפ יד ףיוא טנַײמַיג
 סָאװ הָבּושְּת רֶעַײז ףרּוד טָאג ןּופ ןַימוקַאּב
 םָעד רֶעטנּוא ןופ תֹויִּתַחֹּפ , ןּוהטיג ןַיּבָאה ַײז
 .ָעג יז ןייּבָאה לֵאְרָׂשַי ץֶרַא רנַאל ןַיטּבִיליג

 ףיוא ןִינָעז סָאװ יד טלַײצרֶעד ןִיּבָאה טָאנ ןופ טַײקגיטכָערָיג סָאד גנַאזִיג ןִירָעה טזָאל

 םָאװ ןידוי יד ןופ גנּונֲעפָאה סָאד תנקפ , ןיגנַאגיג ןיגעטש עגירמַאז נּוא קץנרָענווטש
 זיִא גנּונעּפָאה רֶעַײז ,שלַאּפ טִינ נּוא גַיטּפַאהרָאװ זוא לֹודְנ ןַהֹּכ םֶעֹד טקישיג ןיּבָאה
 ָערֶעַײז ןופ םֶתָאֹוצִמ ,טַײצ טונש ןופ ץיה ןיִא נש ןופ גנולהיק יוו יֹוזַא , טוג יוזַא ַײז
 רֶעטיֹול ַײז ןִינָעז תֹוריֵּבֲע עגיצומש ָצרֶעַײז ןּופ ןירָאווָיג ןַישַאוװַיג ַײז ןִינָעז דנוז ענוורמּוא
 טימ ןּוהטיג ןַיּבָאה ַײז סָאװ הָבּושְּת יד ףרוד לֵאָרְׂשִי עמּורפ ָעצנַאג יד םיִסָלְׁש , ןירָאװַינ
 ןידיור גנּוכַײהרֶער ס'טָאג לא תֹומְמֹור . ןירָאװַיג טרָעטַײלַיג וז ןִינָעז דנָעה ָענַײר ערָעוא
 טיט םהיא ןָענַיד נּוא טָאג רַאפ שִינרָעטִיצ טימ ךִיז ןָעהיירפ ַײז ,זלַאה רֶעַײז טיט ַײז
 .דנַאה ץטכְער ָעֶעּבַיהרֶעד גוא יקרַאטש יד ןִיא טְפֶעהַאּב ךִיז ןַיּבָאה ַײז םיִקָּגַחְנ , טכרָאּפ
 יעג לּופ זיא יז סָאװ דנַאה ם'טָאג ןָא טנהֶעלִיגנָא ףיז ןִיּבָאה םִינייַא ןיִא ָעלַא , טָאג ןוּפ
 ןִיגרָאמ רֶעד וו יֹוזַא ןיטכיולָיג טָאה טכיל רֶעַיז ןּופ טלַאטשִיג סָאד פרא ייו , טייקניטכער

 ןיּבָאה נוא לוק רֶעַײז ןיביוהינפווא ןַיײּבָאה יז , גָאט טרָעוו םָע ןֶעוו ףיז טלַאּפש ןִירֶעטש

 קלֶאפ םָעד ליואוו יִרְׁשֵא , ןימלָעוו יד ןופ רֶעַּפֲעשַאּב רֶער טּפַאשרֶעה ס'טָאג ןֶעגנּוזָענ
 : ררָעה ןַײז זיא טָאג סָאװ קלָאפ םֶָעַד ליואוו נּוא ןהָעׁשִיְנ םהָיא זיא ױזַא סָאװ

 עי

 ךרפס חסונ

 , תופת לובק תַנְׁש , תֹויָלָנ ץובק תַנָׁש , תּויִמְמוק תנש .הָלֲהְצ
 .עבוש תַנְׁש .הַמּושְנ הֶלּולְט תַנְש ,םֹולָש תַנְש .ןֹוצָר תנש
 םיִמַע ּהָּב רֵּבְרַּתָש הָנָׁש ,ּונֵצְרַאְל תּויממוק הָּב ּונֵכיֵלֹוּתָׁש הָנָׁש

 וגתחת ו 8 (מ"ל רווחפ*
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 םולָׁשְּב םַנְכִנָׁשְּכ ויָבֲהֹוא לֵכָל לֹודָנ ןֶהֹּכ הָׂשֹע הָיָה בוט םויִז
 ודָנ ןֵהֹּכ לש ֹותָלִפִּת הָתְיָה ךכו . עַנָפ יִלְּב םולָׁשְב אָצְיַו

 ;עַגִּפ יִלְּב םֹולָׁשְּב םיִׁשִדְקַה שֶדוק תיֵּבִמ ּותאֵצְּב םיִרּוּפְּכַה םֹויְּב

 אֵהְּתָׁש ּוניִתֹובֲא יִמלאְו ּוניֵהֹלֲא ַײ ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 תיֵּב ְּךְמַע לָּכ לֵעְו ּוניֵלָע הֶאָּבַה תאֹזַה הָנשַה |
 ,םָסֹוא תַנְׁש .ּונָל חתפת בוטה ףרצוא תַנְׁש ;לֵאָרְׂשִי
 ןָגָד תַנְׁש .ְךיֶנְפְלִמ תובוט תֹוריזְנ תַנְׁש .הָכָרְּב תנש
 תַנָש .םיִמָיַקְו הָחְלְּצַהְו הָחְוְרָה תַנְׁש .רֶהֶצָיְו ׁשֹוריִּת
 םיִבֹוט םייח תנש ,לוז תנש .ְּךָׁשְדְקִמ תיֵּב דועיו
 תַנְש ,הָנּוחְׁש םִא הָמּוׁשְנּו הָלּולְט תנש .ְךיֶנָפְלִמ
 לָּכ לַע הֵרֵּפַּכ תַנְׁש .םֶהָבּונְּת תֶא םיִדָנְמ ּוקיִּתְמִי
 אשמ תַנְׁש .ךֶרָבְת ּוניֵמיֵמּו ּונֵמֲחַל תנש .ּוניֵתֹונֹוֲע
 תַנְׁש .עבוש תַנׁש ,ּונֵׁשְרָקִמ תיֵבָל אֹובָנ תַנְׁש ,ןֵּתַמּו

 ט"ע שוריפ
 ביט םֹוי ןּופ הָחְמִׂש ַא גּוא הֶׂשֹוע הָיָה בוט םֹויְו

 עֶלַא ריִפ ןעֶבאַמ לֹורְנ ןַחּכ רעֶד טְגעֶלְפ
 ןעוויִג הָכֹוז טאָה רֶע ןעונ , רעֶּבאָהּביִל עני

 גיא םיִׁשָרְַה יִשְרְק ןיא םֹולָשְּב ןיינּוצְניירצ
 ץְטְכעֶלְׁש א ןָא םֹולְׁשְּב ןייֵגּוצְסיֹורַא רעֶדיוִט

 שדוקה תדובע
 לָחאְמ א ןעֶּבאָה ריִמ םאָו טייֵקְסיֹורְג רעֶזנּוא

 עֶגייַו ןיִא ְךאָנ איִבָנַה ּוהָיְמִרִי םאָד ,טאַהעֶג
 תיה חָמ 'ה רוכְו, טְגאָלְקעֶג ףיוא טאָה ןעֶטייֵצ
 .רעֶטעֶּפְׁש רֶהאָי דְנעֶויֹוט ייֵוַוַצ עפאנק טימ "ֹונָל
 טְׁשְרֶע רעֶונּוא ןיִסעֶגְראַפ ראָג ןיוש ריִמ ןעֶּבאָה

 ןייַז ןיִא רּופָּכ םֹוי םּוא לֹודָנ ןהּכ ןופ הָלִפְּת יד ןעוֶנעֶג זיא יֹוזַא נוא כו .ׁשיִנעֶגעֶגאַּב
 :ׁשיִנעֶגעֶגאַּב עָטְכעֶלׁש ַא ןָא םֹולׁשִּ םיִׁשָדְקַה יִׁשְדק ןופ ןייֵגְסיֹורַא ןּוהְמ

 ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶוְנּוא ןּופ טאָנ נּוא טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ ריר ןופ ןעֶליוִוְרעֶד ןייז לאָז םִע ןֹוזָו יֵהְז
 קְלאָּפ ןעֶצְנאַג ןייַד ףיוא נּוא זְנּוא ףיוא טְמּוק סאוָו רֶהאָי עָגיִזאְד סאָד ןייז לאָז םָע |

 עֶלּופ ןופ רֶהאָי א ,רָצֹוא ןעֶטּוג ןייר ןעֶנעֶּפֶע זְנּוא טְסְלאָז ּוד סאוָו רֶהאי ַא תְַׁש ,לֵאָרְׂשִי
 ןּופ רֶהאָי ַא ,ריִד ראַפ ןופ תֹוריִזְנ עָטּוג ןופ רֶהאָיַא ,הֶכָרְּב ןופ רֶהאָי א ,ןעֶרעֶלְכייֵפְׁש
 יִעָּב וא 'קיִלְנ בּוא ןעֶניִנעֶגְראַפ ןּופ רֶהאָיַא ,,טֶכּורְפ לייֵא גּוא הָאּובְּת 'נּוא ןעֶראָק לֶהיִפ
 טוג ןופ רֶהאָיַא ,רֶהאָי ליווְלאוָו ַא ,ׁשֶרֶקִמַה תיֵּב ןיִא גנּולְמאזְנייַא ןּופ רֶהאָי ַא ,רְנאַטְׁש
 סייֵה 8 ןייז 'טעוֶו סֶע ּביֹוא ,ןעֶנעֶר ליפ נוא .יֹומ ןּופ רֶהאְי ַא ,ריד ראפ ןופ ןעֶּבעֶל
 עֶלַא ןעֶּבעֶגְראַפ טְסְלאָז נּוא ,ןייַז טּוג נּוא םיִז ןעֶלאָז תֹוריֵּפ יִד סאָד רֶהאָיַא ,רֶהאָנ
 אָׂשִמ ןופ רֶהאָיַא ,ןעָׁשְטְנעֶּב רעֶסאוַו גּוא טיֹורְּב רעֶצְנּוא טְסְלאָז גּוא ,רֶניִז עֶרעֶזְנּוא

 ררפס חסונ

 ּוכְרֵמְצִי אלָש הֶנָש . םיִבֹוט םיִיַחְל ּהָב ּונָבִּתְבִתְש הֵנָׁש ,ּונֵּתְחִּת
 ןמש תוכב) ,רָחַא םַעְל אלו הָזָל הֶז הָסָנְרַפְל לֵאָרְׂשִי תיִּב ףמע
 תיחשמהו הָּפְנַמַה רֹוצֲֵעַּתֶׁש הָנָׁש (הסנרפה לע הנוממה אסונרקיד לודגה

 גנילעמ 16 18 (ט"ע רווחי"
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 תנש .ְךָרָבִּת ּונֲתָמְדַא יִרְפּו ּונֵנְמִב יֵרְּפ תנש .גנוע

 ְךיִמָחַר תנש .עישות ּונָלֲהָק תַנְׁש .ּהֵרָבְּת ּונַאבו ּונֲתֹאֵצ
 ונֵכיִלֹוּתָׁש הֶנָׁש ,הָוְלַשְו םֹולָׁש תַנְׁש ..ּוניֵלָע ּורָמְכִ
 יִרְּפ תֶא הָׁשָא ליִּפַת אֹלָׁש הָנָׁש .ּונֵצְרַאָל תּויִמְמּוק
 .אלָש חנש .,ּונֵצְרַאְל םיִחַמְׂש ּונֵלֲעַּתָׁש הָנֶׁש .ּהָנְּטִב
 ,רָחַא םעל אלו הֶזְל הֶז לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּךְמע ּוכְרַטְצִי
 תיה ןורשה ישנא לעו !םֶהיֵדְי הֵׂשֲעַמְּב הפר ָךְתִתַּב
 וניֵתֹובָא יִמלאָו ּוניֵחֹלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ ןוצר יִהְי ,רַמֹוא

 ;םֶהיֵרְבַק םֶהיֵּתְב ּוׂשָעַי אֹלָׁש
 ט"ע שוריפ שדוקה תדובע

 יא ןעֶמּוק ןעֶלאָז ריִמ סאָד רֶהאָיַא ,ןֶּתַמּו רימ ,ןעֶמייצ עֶגיִטְנייֵה ְךאָנ םֵרְּפִב ,טייֵקְמיֹורְג
 ,גְנּוטעֶז ןופ רֶהאָי ַא ,ׁשֶרְקִמַה תב רעֶזְנּוא םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבִו םּוצ ןְעייֵרְׁש יִאָרונּב ןעֶפְראַד
 "ראו א ּונְנְּמִּ יֵרְפ תש ,ןעֶניִנעֶגראַפ ןּופ רֶהאָי א סח הָהְּכִׁש ןייק אָד טֶׁשיָנ ןיִא םֶהיֵא יב םאוָו
 פד נוא יב רעֶזנּוא ןּופ טְכּורְפ יִד סאָד , תּולְרג טְׁשֶרֶע רעֶנְנּוא ְךאָד טְקְנעֶדעֶג רֶע ,םֹולָׁשְו

 ,ןעֶׁשְטְנעֶּב ּוטְסְלאָז ןעֶמּוק גוא ןייֵגְסיֹוא רעֶזְנּוא ,ןעֶשְטְנעֶּב ּוטְסְלאָז דֶרֶע רעֶזְנּוא ןּופ טְכּורְּפ
 טייקְמיִראַּנְרעֶד עֶנייַד סאָר ןייֵמעֶג רעֶזְנּוא ןעֶפְלעֶה טְסְלאָז וד סאו רֶהאָי א ּונֵלָהִק תַנָש
 טְסְלאָ ּוד סאָר רֶהאָיַא ,הָוְלַׁשְו םֹולָש ןּופ רֶהאָיַא ,זְנּוא רעֶּניִא ןעֶציִהְרעֶד ךיִז ןעֶלאָז
 :םיִג לאָז הָׁשִא ןייק; סאָד רֶהאָיַא ,ןיירא דְנאַל רעֶזְנּוא ןיא טְכיֵרעֶג ףיוא ןעֶרְהיִפ זְנּוא
 ּהָחְמִׂש טיִמ ןעֶגְנעֶרְּב ְנּוא טְסְלאָז ּוד רֶהאָיַא ,ְךיֹוּב רֶהיִא ןופ טְכּורְפ יד ןייַז ליפס
 רעֶנייֵא ןעֶּפְראַד טיִנ לאָז לֵאָרְׂשִי 'קְלאָּפ ןייד סאָד רֶהאָיַא הָנֶׁש ,ןײרַא דְנאַֿל רעֶזְנּוא ןיא
 יד ןיִא הָכָרְּבִא ןעֶּבעֶג טְסְלאָז ּוד םאָד קְלאָפ 'רעֶדְנַא ןייק, וצ טיִנ נּוא ןעֶרעֶדְנַא םּוצ
 טְניֹואוועֶג ןעֶּבאָה סאוָו טייל יִד ףיֹוא נּוא שה יֵׁשְנַא ל ,דָנעֶה עֶרֶעייֵז ןופ קְרעוֶו
 ןעליוו רעֶד ןייז לאָז סֶע טְגאָזעֶג ןֵהּכ רעֶד טאָה גְרעֶּב עֶגיִדְמאַז ןעֶָׁשיוִוְצ ןעֶלְהאָמ יד ןיִא
 ןעֶלאָז רעֶזייַה עֶרֶעייֵ סאָד ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא ןופ טאָנ נּוא טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ ריִד ןופ
 ףיֹוא רעֶזייֵה יִד ןעֶלאַפְנייַא טָפָא טְראָד ןעֶגעֶלְפ סֶע עד םיִרְּבְה עֶרֶעייֵז ןעֶרעוֶו טיִנ

 יןעֶגעֶר נּוא דְניוִו ףְרּוד ייֵז

 ךרפס חסונ

 הָשֲא ליִּפַּת אֹלָׁש הָנָׁש ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףמע לָּכ לֵעַמּו ּוניֵלֲעַמ
 : ;ּהָנמִב יִרָּפ

 ּונָא ףיִדָסֲה לַעְו םיִחּוטְב ּונֲא םיִּבַרָה ךימחר לע ּוניֵהֹלַא יי הֵּתַעְו ןֵבְבּו
 םִיַּפַא 1 ְךֶרֶא ןּונַחְו םּוחַר לֶא יי הֵּתַא ִּכ 'םיִוַקְמ ּונֲא ףיֶתֹוחיִלְסִלְו םיִנָעְׁשִנ

 תַרֵמְבּו רָסָהַה תַרֵמִּב ולּוּכ םִלֹועָה תֶא גיִהְנַמּו םיִטִהְל הָּברִמּו רֶמָח ברו
 לע יבומ יּכ ריִכֲעַא ינֲא רֶמאֹיַ ףֶרְבַע השמ תַרותַּב 'בּותַּכַּכ ,םיִמֲחַרָה

 רֶׁשֲא תֶא יִתְמַחַרְו ןוחא רֶׁשֲא תֶא יִתֹונַחְו ְףיֶנָפְל יי םֵׂשְב יִאָרָקָו ףיֶנָפ
 רנו חתמנה להואב ; | ;ׁשֶרֹוקַה ןִמ םולש ְּב ןתאַצְּב לֹודָג ןֵהֹּכ הָיָה רָדֲהָנ המ כב םֵחָרֲא

 להואכ 6 18 . ("ע רווחפ)
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 ,:עגפ יֵלּב םולְשִב םישךקה
 : ןַָחכ הֵאְרַמ ,הָלֲעַמ יִרָדְּב חַּתְמִנַה לֶהֹואְּב

 ;ןֵהֹכ הֵאְרַמ ,תֹויַחַה ויִּזִמ םיִאְצויִה םיִקָרְבּכ
 :ןמכ הָאְרַמ ,תֹווְצַק עַּבְרַאְּב םיִליִדְנ לֶדֹונְּכ
 : ןָהֹכ הֵאְרַמ עה ְךֹותְּב תָשְקַה תומר
 : ןָחכ הֵאְרַמ - .םיִרּוציִל רּוצ ׁשיִּבְלִח רֶׁשֲא דֹוהְּכ
 ;ןֵהֹכ הָאְרַמ ,דֶמֶח תַנְג ּךֹותְּב ןּותָנַה דֶרֶוּכ
 ;ןֵהֹכ הֵאְרַמ ,ּךֶלֶמ חַצֵמ לע ןּותָנַה רֶזִּ
 ; ןַהֹכ הָאְרַמ . ןָתָח יֵנְּפ לע ןֵּתִנַה דָסֶחְּכ
 ;ןֵהֹּכ הָאְרַמ , רּוהמ ףיִנְצִּב ןּותנה רַהֹוטַּכ
 : ןַהֹכ הֶאְרִמ | .ּךֶלֶמ יִנְּפ תֹולֲחְל רֶתָסְּב בֵׁשֹוְּ
 : ןחכ הָאְרַמ ,הָרְזִמ לּובְגַּב ּהַנֹונַה בֶכֹוכְּכ

 !טיִנ סאָד ןעֶמ טְגאָו רעֶטְרֶע לייֵהְט ףיֹוא

 .ְךָרָד שאר לע בֶצֵנַה ְּףֶאְלַמְּכ :ןחכ הֶאְרִמ .הקדצ ןֹויְרִׂשְכּו ליִעְמ ׁשּובְלַּב
 חֹואָבְצ יִרָׂשִּכ : ןהֹכ הָאֹרַמ .תונולחה ןיֵּבִמ ץיצמה רָנכ : ןהכ הֶאְרַמ

 הָאְרַמ / רֵהמִמְל רֹוהָמ שיִּבְלִה רֶשֲא וועַּכ : ןָחב הארמ .שרוק םע ׁשארְּב

 תֶכֹורַפּ תֶיַּבַה תַרּוצִּ ; ןַהֹכ תֵאְרַמ ,ליִעְמַה יִלּוׁשְּב בֶהְז ינמֲעַפּכ ןַהֹכ
 וי ו "רשע

 שדוקה תדובע ט"ע שוריפ
 ןיוש ךיִנ רָע לאָו ,רוכָּכ ןעֶטְׁשְרֶע רעֶננּוא זיִא ןייש רֶעייֵז יוו ףעֶלְראַוַו רֶָהִג חפ תַמָא

 ןיינ ןיוש לאָז םִע םאָר ןייַז םַחַרְמ וָנּוא רעֶּכיִא ןיֵא רֶע זַא ןעֶועֶג לֹודָנ ןֵהְּכ רעֶד
 :הָלָפ ןֵמָא ,הָמיֵלְׁש הָלּואָנ יד טיִמ םיִׁשָדְקַה יֵׁשְרָק תיּב ןופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא

 :ׁשיִנעֶגעֶגאַּב טְכעֶלְׁש א ןָא םֹולָׁש
 ִּטְכיִל זיִא ןלעֶמיִה רעֶד זיִא סאָרו טְלעֶצעֶג רעֶּטייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא רעֶד יונ יֹוזַא חַתְמִנה לָהאֶּב

 םעֶד ןופ טְלאַטְׁשעֶג סאָד ןעוֶועֶג זיִא יוזא ,ןעֶביֹוא ןעֶגיֹואוו סאוָו םיִכָאְלַמ יד יי
 ,ׁשֶדֹוקַה תֹויַח יִד ןּופ טייֵקְרעֶמיֹול ןופ םיֹורַא ןָעייִג סאוָו ןעֶציִלְּב יונ יֹוזַא םיִקָרְּבִּב . ןֵהַּב-
 ןעֶגְנעֶה ייֵז סאוָו תיִציִצ יִד ןיִא ןעֶטְכאָלְפעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו תֶּלַכְּת יוִו יֹוזַא לָדֹונְּכ!
 ןעֶגעֶר םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג סאָד יונ יֹוזַא תּומְדִּכ ,תיִלֵט םעֶד ןופ ןעֶמייֵז רֶעיִפ ףיֹוא

 טערייֵלְקעֶגְנָא טאָה רעֶּפעֶׁשאַּב רעֶד סאוָו טייֵהְנייֵׁש יִד יונ יֹוזַא דֹוהָּכ ,ןעֶקְלאוָו ןיִא ןעֶניֹוּב
 יז סאוָו זיֹור ַא יונ יֹוזַא דר ,ןעֶפאַׁשאַּב וו טאָה רֶע סאוָו הִוַח נוא ןושאְרֶה םֶדָא ּוצ

 םעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶגעֶג טְרעוֶו סאָו ןיֹורְק ַא יוו יֹוזַא רָָּ ,ןעֶטְראָג טסּול ַא ןיִא טְסְקאוַו
 ףיוא ןעֶּבעֶגעֶג טְרעוֶו רֶע סאוָו דָסֶח נּוא ןֵח רעֶד יט יֹוזַא דֶמֶחְּכ . ףֶלֶמ ַא ןופ ןעֶרעֶטְׁש

 ןיא ןעֶּכעֶנעֶג טְרעוֶו םָע סאוו טייֵקְרעֶמיֹול יִד יִו יֹוזַא יַהֹוטְּכ ,ןֶתָחַא ןּופ םיִנָּפ םעֶד
 םיִנעֶנְראָּבְראַפ ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיא רֶע סאוָו ּוניֵּבַר הָׁשמ יוִו יֹוזַא גֵׁשֹויִּכ ,ןיורק רעֶנייֵרַא
 ןעֶרעֶטְׁש רעֶר יונ יֹוזַא בֶכֹונְּב ,טאָנ ראפ ןעֶטעֶּב ּוצ געֶט גיִצְרעֶּפ יניס גְראַּב םעֶד ףיֹואי

 !ןֵהֹּכ ןופ טְלאַטְׁשעֶג יִר זיא יוזא ,םויז חרַזמ ןיִא "ּהגֹונ, טְסייֵה רָע סאוָנ
 ירשא 1 14 ףי (ט"ע רווחמו
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 תָאורָּכ : ןַהֹכ הֵאְרַמ . ןָמָגְרִאְו תָלֵכְּת הָסְכֶמ הָלְהְקִּכ 1 ןֵהֹכ הֵאְרַמ . תּורֵעָה
 תַארמ , םיִחֹוחַה ןיֵּב ןג תַנׁשֹוׁשְּכ :ןהכ 'הארמ .ץֶרָאָה לַע ׁשֶמֶׁש תַתיִרְ

 ; ןֵהֹכ הֵאְרַמ . ןָמיִּתִמ הָמיִכְו ליִמְּכ שע תיָנְבַתְּכ  ןֵהֹּכ

 לַע שדוקה שדקמו ,ויתודוסי לע לֵכיֵהַה תויהְּב הלא לָּכ ןוה
 : :ּוחָמִׂשְו ּואָר ורוד תֶרָׁשְמּו דמוע לּודָנ ןֵחֹכְו ויָתֹונֹוכְמ

 תֶבָאְד ןְוא עַמְׁשִמְל אֹלָה .הָלֵא לָּכ הָתָאָר ןיע יִרְׁשַא
 .ונלהק תַחְמִׂשְּב ּונֵלֲהֶא הֶתַאְר ןיע יִרָשָא :ּונֵׁשְפַנ

 .ּונֵליִג הָתֲאְר ןיע ירש :ּונשפנ הֶבָאְד ןזא עַמְׁשִמְל אֵלֲה
 יֵרָׁשַא :ונשפנ הָבֲאר | ןזא עמשמל אלַה : ונלהק תַציִד
 עמשמל אלה , םיריש ינימ לָכְו , םיררושמה הָתָאָר ןיע
 יח ,ןֶּכְתְמַה לּובְז הֶתָאָר ןיע ירש :ּונָשפִנ הָבָאְד ןזא
 ןיע ירשַאאפ :ונשפנ הָבָאָד ןזא עַמְׁשִמְל אֹלֲה . .ןָכָׁש וב
 .ףֶלֶא הָעַּבְרַאְ םירשע םיִנָהּכ יקנוי . ףֶלֶנְכ תוריט הַתָאְר
 הָתַאְר ןיע ירשא .ּונשפנ הבאה ןזא עמשמל אֹלָה
 עמשמל אלה ,תֹונֹוכְמ הֶרָׂשע .תחאל תורונמ רֹובָּכ
 רסקמ ַחַּבְזִמ הָתַאָר ןיע ירשָא :ןונָשפנ הֶבֲאָר ןזא
 הָבֲאָד ןזא עמשִמְל אלה ,תֶרָמֲעַּכ ויָלֵע רז .תרוטק
 םִע ,הָבֵאֹוׁשַה תיֵּב תַחְמִׂש הָתֲאְר ןיע ירשא : ננָשְפְנ
 א עמשמל אלה ,הָביִדְנ חור ׁשֶדֹוקֲַה חור תָבֲאֹוש
 :םֶשָרְּב ןֲחַּכ תשיִרַּפ הָתֲאָר ןִיַע יִרְׁשַא :ּונֵׁשְפַנ הָבֲאָד
 :ונשפנ הָבָאָר ןוא עַמְׁשִמְל אלה .םשה אָנָא קעוצ
 ישדק תיֵבְּב םיִׁשְנֹור ,םיִׁשֹודְק לֵהָק התאר | ןיע יִרְׁשַא
 ןִיַע ירשא ; ונשפנ הָבֲאָד ןזא עמשמל אלַה .םיִשְדקַה

 ט"ע שוריפ
 .עֶטייֵרְּבעֶגְנָא יר ןעֶהעֶזעֶג טאָה םאוָו גיֹוא סאָד טאָה םאוָו גיוא םעֶד לילאוו ןיצ יִרְׁשַא

 רָגיִדעֶּבעֶל רעֶד ׁשֶדְקִמֲה תיֵּב סאָר גיִרעֶּבְראַה גידְנעֶרעֶה טְצעֶי רעֶּבָא ,ןְהעֶזעֶג םֶלַא
 לואוו ןהּפ תֵׁשיִרְּפ ,טֶעּורעֶג ןעֶטְראָד טאָה טאָג | לייאוו ,ׁשֶפָנ רעֶזְנּוא ְךאָד טְרֶעיֹורְט םאָד
 ןֵהֹּכ רעֶד יוִו ןְהעֶזעֶג טאָה םאוָו גיֹוא םעֶד עג רעֶזְנּוא ןְהעֶזעֶג טאָה סאוָו גיֹוא םעֶד
 יִׁשְרֹופְמַה םֵׁש םעֶד ךיִלְטייֵד טעֶרעֶגְסיֹורַא טאָה  הָחְמִׂש רעֶד טימ ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םאָד טְלעֶצ
 ית .םשה אָנָא ןעֶגיִרְׁשעֶגְסיֹורַא טאָה רע םעֶר ליֹואוו לּוכְו הָתֶאָו .לֶהָ רעֶזְנּוא ןופ

 םיִׁשֹורק 9 14 (ם"ע רוזחמ)
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 א עַמְׁשִמָל אלה .ןֶּבְרִקַה ריְִׂשִמ .ןבולמה יִנָש הָתָאָר
 רַעַׁשְּב םיִבֵרְק םיִדיִמְּת הֶתָאְר ןִיֵע יִרְׁשַא ;ּונֵׁשְפַנ הָבֲאְר

 :ונֵׁשִפַנ הָבֲאָד ןזא עמְׁשִמְל אֹלֲה .םיִּבַר תַּב
 ןורֶכָז לָבֲא .וצק ּוכיֵרֲאָה ּוניתאטחו .הָוְנ ּוביִרָחַה וניתובַא תונוע לָבֲא

 ְףיֶמֲחַרְּכ "כ לַע | .ּוניִתְרַפַּ אֵהְּת ּונֵׁשְפַ יּנְֲו  ּונֵתָחיִלְמ אֵהִּת םיִרָבָד

 הֶזַה ןועָה תַליִחְמ םוי תֶאְו . הֶזַה םירּופּכה םוצ םוי תֶא ּנָל ּתַתַנ םיִּבַרָה

 םּוי .הָתְשִּ רּוסָא םוי .הָליֵכֲאַּב רּוסָא םוי . עַׂשָּפ תַרָפַבְלּ ןוע 'תַחיִלְסִל

 רּוסָא םוי .הָּמִמַה שיִמְׁשַּתִּב רּוסָא םוי ,הָביְִּ רופא םוי ,הָציִחְרִּב רּוסָא

 םוי ,תּורֲחַתְו הָאְנִק תַביִזֲע םוי . תּועָרְו הֶבֲהַא תַמיִש םוי .לֵדְנַמֲה תַליִעְנִּב

 אָחְכ יֵנְפִלְו ףינפל ַעּורָיְו יּולָג תאזה הָנועְבּו תַעַבּו . ּוניִתונוע לכל לוחַמַתָש |

 ןֵּבְרָק ביִרְקִהְל לוד ןהכ אל םיִנושאָרַה םיִמָיּכ להנמ אל ּנָל ןיאש ךָרֹובְּכ
 ;ליִלַּכ ויִלֲע תֹולֲעַהְל חֵּבְזִמ אלו

 ּוניֵנֹוֲע בֹורֵמּו , לופכ .ב'א .פ"ע .דפוומ
 .תולּולְּב אלו ,םיִדַּב אל : םֶׁשֲא אלו .םישיא אל ונְל ןיִא

 ט"ע שוריפ
 ןְהעֶועֶג טאָה סאוָו גיֹוא םעֶד ליואוו םיִׁשּודְק גוא

 לֵאָרְׂשִי עֶניִלייַה יִד ןּופ גְנּולְמאַזְנייַא סאָר
 ןיִא הָלִפְּת טיִמ טֶמְרּוטְׁשעֶג ןעֶּבאָה יי זַא
 גיֹוא םאָד ליֹואוו ןְּבּולְמִה יִנָש , ׁשֶרְקֶמַה תיִּב
 סאוָו םיִדאָפ ןעֶטיֹור םעֶד ןְהעֶזעֶג טאָה סאוָו
 אזל סאוָו עֶלעֶקיִצ םעֶד ףיוא ןעוֶועֶג זיִא
 ןמיס א זיִא סאָר ןעֶראוָועֶג םייונ זיִא רֶע סאוָו
 ,תֹוריִבֲע יִד ןעוֶועֶג לֵחֹומ טאָה טאָנ זַא
 ןְהעֶזעֶג טאָה סאוָו גיֹוא םעֶד ליואוו םיִדָיְמִּח

 תֹונּבְרָק ןעוֶועֶג בירקמ ריִמָּת טאָה ןעֶמ יוִו
 ןייַז ןעֶגעֶלְפ ןעֶניִרעֶר סאוָו ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא

 : קְלאַפ לֶהיִפ
 עֶרעֶזְנּוא ןופ דְניִז יִד רעֶּבָא ּגיֵתֹובֲא תֹונֹוֲע לֶבֵא

 םעֶד טְכאַמעֶג בּורָח ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלֶע
 ןְרעֶגְנעֶלְרעֶד דְניִז עֶרעֶזְנּוא נּוא ,שָרְהִמַה תיֵּנ
 :עָג םאָר רעֶּבָא ,הָלּואְג רעֶד ןּופ ץק; םעֶד
 רעֶזְנּוא ןייַז לאָז דייר עֶרעֶזְנּוא ןּופ ׁשיִנעֶבעֶר

 יְרעֶד ליִּפ עֶנייֵַד טיִמ םּורעֶד ןּכ ל* ,הֶרָּפַּכ
 םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג זְנּוא טאָג ּוטְסאָה טייֵקְמעֶראַב
 ןופ גאָט םעֶד נּוא רֹוּפִּכ םוי גאָמ-טְסאַפ
 דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶגְראַפ וצ גְנּוּבעֶגְראַפ דֶניִז

 זיִא םאָד םֹיי ,תֹוריֵבֲע יד ןעֶׁשיוִוּוצְּפֶא גוש
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 ,ןעֶסֶע ּוצ רּוסָא זיא סֶע םאוָו גאָט ַא
 ּוצ ךיז רּוסָא זיִא םֶע ,ןעֶקְניִרְש ּוצ רּוסָא
 רּוסָא זיִא םָע ,גּונֲעַּת ןעֶגעוֶו ןּופ ןעֶׁשאוו
 ןעֶכאַמ ּוצ לייַא ןעֶטּוג טיִמ ףיז ןעֶריִמְש ּוצ
 זיִא םָע ,ּבייַל סאָר ןייֵׁש נּוא גיִטְפעֶנעֶז
 רּוסָא זיא סֶע , ּבייוו ןייַז ייַּב ןייַז ּוצ רּוסֶא
 םָד תסיש םוי , ןּוהָטּוצְנֶא ףיש יד גאָט םעֶד ןיִא
 נּוא טְפאַׁשְּביִל טרעוֶו סֶע סאוָו גאָט ַא זיא
 גאָט א ,ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶשיוִוְצ טְפאַׁשְרְנייֵרְפ
 םוו גאָט א ,גירק נּוא הָאְְק גְנּוזאָלְראַפ ןּופ
 ְךעֶזְ וצ ןעֶּכעֶגְראַּפ טְסּוהְט ּוד
 רעֶד ןיִא נּוא טייַצ רעֶד ןיִא נּוא תָעְבּו ,דניִז
 טסּואוועָּב גּוא טְקעֶלְּפְטְנַא םִע ויִא הָעֶׁש
 ןעֶּבאָה ריִמ סאָד ,רֹובָּכַה אֵסְּכ ןייד ראַפ
 יוו יֹוזַא , געוֶו ןויד ןיא רעֶרְהיִפ ןייק םיִנ
 ןעֶּבאָה רימ .ןןעֶטייֵצראַפ טאַהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 ביִרְקִמ זְנּוא ראפ לאָז רֶע לֹודָנ ןַהֹּכ ןייק טיִנ
 ןעֶגְנעֶרְּבּוצְפיֹוא ַחְִֵּמ ןייק גּוא ,,תֹונְּבְרִק ןייז

 :תֹונְּבְרִק עֶלַא עֶרעֶזְנּוא םֶהיֵא ףיוא
 :דניז להיפ עֶרעֶזְנּוא ךְךּוד נּוא ּונינוע בֹורָמּי
 ,רעֶפְּפָא-רֶעייַפ ןייק טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ןבֶל ןיִא

 ןעֶגְנאַטְׁש ןייק ,רעֶּמִּפֶא דָלּוש ןייק נוא
 ןופ 8
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 אל .הקד אלו .ריִבָד אל :שא ילחנ אלו ,לֶרֹט אל
 ,חַבָז אל :תאַטַח רַּפ אֹלְו .יודו אל :הָיְזַה אלו .לֶכיֵה
 אלו .הָליִבמ אל :םיִבָלֲח אלו ,תֹאָמַח אל :הָקיִרְז אֹלְו
 אלו ,רֹויָכ אל :ןֹונָבְלַה רעי אלו .םִיַלָׁשּורְי אל הרה
 אלו .חָּבְזִמ אל :םיִנָּפַר םֶהָל אֹלְו .הָנֹובְל אל :ונכ
 ;םיִמַס אלו .תלוס אל ;םיִכָסָנ אלו ,ַחֹוחיִנ אל :הָחְנִמ
 אל :תרופּכ אלו .תָכֹורְּפ אל :הָלֹוע אלו .ףרע "אל
 אל :ןֶבְרַק אלו .תרוטק אל :בֶהּזַה ץיִצ אלו .ןויצ
 אל .םימְלש אלו .יש אל :ַזֹוחיִנ חיִר אֹלְו .חקור

 ;םיִריִמְָת אֹלְו .הָדֹות
 ּונְרַסֲח תַעַמּו , הָלֵא לֵּכ ּונרסח ּוניֵתֹובֲא תֹונוֲעַבו וניתונועב יִּכ

 :הָלֲא לַּכ

 .ןיאו הָעּושִי ּונְרֵחִש .ּונשאר ּורְבֲע תֹואָלְת . תורצ ּוניִלֲע (ופקת א"ג) ּופְּבּמ
 ונצק .שאר ּואְׂשָנ םֵגְו ומָר .ּוניֵלֲע םימקה ובר . הָרָּפִק הֵנֵהְו םֹולָׁש

 םעטששטששלשלאש שלש שלש לשרש'רד

 ט"ע שוריפ
 ,תֹוחָנְמ עֶמְׁשיִמעֶג ןייק,נּוא ,ׁשֶדֹוקַה ןֹורָא ןּופ
 ןיא ןעֶפְראַו טְגעֶלְפ ןעֶמ םאוָו לֶרֹוג ןייק
 ןּופ רעייפ ןעֶליֹוק ןייק נּוא ,ׁשֶדְקִמֲה תיֵּב
 םעֶר ףיֹוא ןעֶלאַפ טְגעֶלְפ םָע סאוָו לעֶמיִה
 נּוא ,שְדְקְמַה תיֵּב ןופ שיִלאָּפ ןייק ,ַחָּכְזִמ
 ,גנּוגְנעֶרְּפְׁש טּולְּב ןייק ,ץֶריוִועֶג ןיד זיק
 תאָּטַח ןייֵא ּוצ דְניִר ןייק גּוא ,יודיו ןייק
 נוא בָנּוטְבעֶׁש ןייק חֹבָנ א? .רּוּפַּכ םוי ףיֹוא
 ,תאָּמַח ןֵּבְרק ןייק טיִנ ,גְנּוגְנעֶרּפְׁש ןייֵק
 טיִנ נוא ,הָליִבְמ ןייק םינ , .בָלֵח ןייק טיִנ
 ,הָמּודֲא הָרָּפ רעֶד ןופ שא טימ הָרֲהַט ןייק
 סאוָו ׁשָרְקִמַה תיֵּב ןייק נוא ,םִיַלָשּורְי ןייק
 :דְנאַה ןייק ,ןֹונְבִל דלאונ וצ ןעֶכיִלְגעֶג זיא
 ןייק נּוא ,ךעְרָייונ ןייק , םּופ ןייז טיִמ םאפ
 ,הָחְנִמ ןייק נּוא ,ַחֵּכְזִמ ןייק ,םינפה םֶחָל
 ןייונ ןייק נּוא ,תּונְּבְרְה ןּופ קאַמְׁשעֶג ןייק
 ןייק, תָלֹוס אל .ַחֵּנְזִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶסיִג ּוצ
 נָא ןייֵק ,ץֶריוִועֶג ןייק נּוא לֶהעֶמ ליִמעָז
 נּוא ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ץְלאָה ןופ גְנּוטְכיִר

 ןייק נּוא ,תֶכֹורָּפ ןייק ,הָלֹוע ןָּבְרִה ןייק
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 ןייק טיִנ גּוא ,ןֹויִצ טאָטְׁש יד טיִנ , תֶרֹוּפַּב
 ןופ ןעֶרעֶטְׁש םעֶד ףיוא ְךעֶלְּב םעֶנעֶדְליִג
 ,ןְּבְרֶק ןייק נוא ,תֶרֹוטק ןייק טינ ,ןֵהֹּכ
 םּור תחנ ןייק טיִנ נּוא ,גְנּופְמַעְר ןייק טיִג
 נּוא ,קְנאַׁשעֶג ןייק ,ןְּכְרִה א ןּופ טאָג ראפ
 ,הָרוּת ןֶּבְרַק ןייק טיִנ ,םיִמָלְׁש ןֵּבְרִק ןייק

 ; ריִמָּת ןְּבְרַק ןייק נּוא |
 גוא רֶניִז עֶרעֶזְנּוא ףְרּוד ןעֶד ּוניֵתֹונֹועַּב יִּכ

 ןעֶגעֶז ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ דְניז יד ףְּוד
 : ןעכאז עלא יִר ןופ ןעֶראוָועֶג טְרעֶניִמעֶג ריִמ
 עֶלַא יד סאָד ןָא טייצ רעֶד ןּופ נּוא תַעַמּו

 :זנוא טְלעֶפעֶג ןעֶּבאָה ןעֶכאַז
 תֹורָצ זנוא ףיֹוא ןִימּוקִיג ןִינָעז ּוניֵלְצ ּופְּכִּת

 שִינרעטַאמ תֹואָלְּת ,ירָעדנַא יד ךָאנ ענייא
 רַימ ּפָאק םָעד רֶעּביִא רֶעּבִירַא זנּוא ןִינָעז
 טינ ןַיּבָאה רַימ רֶעּבֶָא ףליה טכּוזִיג ןַיּבָאה
 אר טּפָאהִינ רַימ ןַיּבָאה םֹולָׁש ףיֹוא ןינּופיג
 ףיֹוא ןינָעז ליפ טַאהִיג ןַירָאצ רָומ ןִיּבָאה
 יא ןוהט ּוצ ס'טכָעלש ןָענַאטשִינפיֹוא זנוא

 ןעגעו 4
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 אֹלְו הָחֶמָצ .ּוניִלָע הָפְנָח ץֶרֶא יִבְצ .םֶלְבְס ּוניֵלֲע הָשְק .םיִזיִלֲע לֹועְּב
 םיִתָז ּוקְׁשָע ּוניֵמָמַאַּב אב ׁשֶפָנ חַּפ . טָעְמ הנהְו תברהל ּוניִנָּפ . הָבָרְבִל
 ַעיִפְׁשִי אל ֹואְבָס ,םֶרָּכ הָּברִי םָא רֶדָמְמ .קָפָמ ּואְלָמ אלו םֶתושע . םֶנְמַׁש
 םיִרָרֲע ןאצ תֹואָלְכַמָמ ,לָכֹוא יִמַעטַמ ּוחְקִלָנ ,הֶרָׂש יבא גרא :בָקָי
 םֵכָעֶה אלו טובעל . ונתשוה שאהל אל בֵנְזִל ! ןויִרָהמּ ץיִמְמּו זנֵמ . ּולְלָד
 חֶרְרִי . ןורָשְכִּב לֶמָע לָּכ רַי ..רָבָׂש יִלְּבִמ הל ,הֶלֲהָבּו קיִרָל ּונֵחֹוּכ .ּונָפ
 םַפְרֶמ א"נ) קָפָס ּאָצְמ אל םְַּרַמ ,םָי דַעְו םִימ נְִַמ .קיִזֲחַי יִמ יאָ
 הָולַמ ומעוז .חַפַמְ ורָכְׂש בשח . רֵּתֶׂשִמ יעל הָכיִׁשֲח .(ומָל קפס אל
 .שֶר | ןנוח אל ריִׁשָעְו , דִי ִאיִצְמַמ יי ּואְלָנְו , הָּתַעַמ וחלש הֶזַּב 'הָז ,הָולְו
 ניַהלֶא תיֵּב ריבר . ור ּואְצֶמ אל הָּב ןומ ֲה .םיִעָר דַיְּב הָרָּכְמִ ץֶרֶא ןה
 ןיִאּב .לַעַנ המ ונָבְב ל הָלָנ ' תַבָׁש הָונ ליִג , חִלְַהְל ונָאָמ ונָּבְרַ , םָמָש
 חפיֵא ןולָמַּב חָרְואְּכ תִיַּב ןודָא ,רַמְחֶּת םיִנָּב ןֶּטָּב ןבְּב . ריִמָּת בָא תַחְרֶא

 ;ַחֹונָמ אָצְמִנ

 :ּונָשְרְקִמ תיֵּב בֵרָחָׁשִמּו

 ט"ע שוריפ
 סֶע ןֶעּביֹוהרֶעד נּוא טכיֹוהרֶעד ןֶעווֶעג ןֶענֶשז
 :ַעג גיסירד רֶעּביִא ןֶעֹּבֶעל סָאד זנוא זיא
 םֶע םירְׂשַּכ יד ןּופ ךָאי םֶעֹד ףרוד ןֶערָאװ
 ,טסַאל רֶעַײז זנוא ףיוא ןֶע רָאווָעג רהָעווׁש זיִא

 לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא דנַאל ץניטסּולג םָאד ץֶרֶא יִכְצ

 ןֶעגֶעק טַײקשלַאּפ טַימ ןֶעגנַאנַאּב יז טָאה
 עטסופ ןֶעצָארּפש טכַאמָעג טָאה יז ןֶעד זנּוא
 ךִיז ןָעּבָאה רַימ גנּורהֶענרֶעד ּוצ םינ ןֶעגנַאז
 זיִא םָע רֶעּבָא להיפ ןֶעמוקַאּב ּוצ טרָעקִיג
 טִימָעג ןֶעבָארּבוצ ןייֵא גינַײװ ןֶעווָעג רָאג
 עגַירַײל ָערֶעזנּוא ןיִא ןֶעמּוקַאּב רַימ ןֶעּבָאה
 רלָעפ ןופ טכורפ יד ּורְרִאְנ , ןֶערֶעלכַײּפש
 קָעווא זיִא םֶע ןֶערָאוֶעג ןעטלָאשרַאפ ןֶעגֶעז
 , זייפש יד ןופ םַעֵט רֶעד ןֶערָאװָעג ןֶעמּונָעג
 גּוא טִינ ּוצ זיִא טּפַארק רֶעזנּוא קיִרָל ּונֲחֹוע
 זיִא םֶע גוא ןֶעגנַאגָעג קֶעװַא שַינֶעקֶע רש ּוצ
 סָאװ דנַאה יד , ןֶעמּוקָעגסיֹורַא טַינ רָאג זנּוא
 טרֶעדִינֶעג זיִא טַײקגיטרַאּפטכֶער טָימ טַײּברַא
 יז לָאז סֶע רֶעוו ָאד טִינ זיִא רֶענּוק גוא
 :רַאּפ ןֶענֶעז רימ ּונְלֹטְלֶמ , ןעטלַאהרעטנוא
 ןֶערֶערנַא םּוצ םַי ןייַא ןופ ןֶערָאװֶעג ןֶעפרָאװ
 ןָעָעוועג קיִּפְסִמ טינ יז טָאה הֶסְנְרַּפ רע
 רֶעטויּברַא םָעד ןֶע גֹוא יד ןיִא רעטסניפ זיִא םָע
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 טנִיכֶערַײּב זיִא רֶע סָאװ טסנַידרַאּפ ןַײז ןהָעז ּוצ
 רֶעַײל רָעד . ךָארּב ץרַאה ןַײז ּוצ ןֶערָאװֶעג
 רֶענייַא גידנֶערָאצ ןֶענֶעז רֶעַײלטנַא רֶעד נּוא
 רעד ןּופ םיִאְנֹוׁש ןֶערֶעװ ןֶערָעדנַא םֶעד
 שַענ דעימ ןֶענֶעז יז ןָא , טַײצ רֶעטְכֶעלש
 דנַאה יד ןֶעציטש ןֶעגֶעלּפ סָאװ יד ןָערָאװ
 זיִא רֶׁשֹוע רעד נּוא ,טַײל ָעמִירֶא יד ןּופ
 ייֵג ,ןַאמִירָא םָעַד רֶעּביִא םֶחְרְמ םִינ ףיז
 .רַאפ זיִא שָרְקִמַה תיֵּב ןופ דירפ יד הֶנָ
 ָערָעזנּוא ףֹוא רַימ ןֶענֶעק וו ןָערֶאווָעג טרָעטש
 זיִא םָע ןַא ןָעגנערבפיוא רוורפ רֶעצרֶעה
 ןָעְנָעז ַײז סָאװ תונָּבְרִה יד גידנָעטש ָאד טָינ
 רֶעטָאּפ רֶעזנּוא ןופ זייפש ייד ןָעּפּורָעגנָא
 יד ןופ ְךיֹוּב רעד זיִא םּורָעד לֶעמִיה ןיִא
 טַײצ רֶעד ןּופ ןֶעד גידל לֵארְׂשִי רעדניק
 תואּובְּת יד ףיוא ןעמוקעג הָלָלְק א ןיִא ןָא
 רָעד תִיּב ןֹודֲא ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןופ תֹוריֵּפ גּוא
 יוו זיִא ׁשְדקַמַה תיֵּב ןופ זיוה םָעֹד ןּופ רַאה

 רָימ ןָעלָאז יוו גירֶעּברַאה רֶעד ףיוא טסַאג ַא
 : גנואּור ַא ןֶענִיפֶעג

 ןָא טַײצ רֶעד ןּופ נּוא ּונֵׁשְדְקִמ תיֵּב בֶרֶחֶׁשִמּ
 רָעזנּוא ןִירָאװֶעג בּורָח זיִא סֶע סָאד
 | { שְרקמה היפ

 תונת 6



14 
 . ק"רשת פ"/ רפוימ

 ּוָּב תָתָבְר ,הָחָנֲאַו םוי לָכְּב רֶבָש .לֵכּונ אל תֹורָצ תֹונֵּת
 יִלֲעֹוּפ . דִי ואְצָמ ןיע יֵרְצ .רפַע דע הָרְרָי ןֶרק ,הָלֲהְלַח

 ,ּודֵמָע אל עַצָב יִאְנׂש , וארנ אל הקרצ ישוע .ליַח ושע רַקָׁש
 ןוזָח אֹלְו איִבָנ אל .םיִמּורֲע ּונֵרֵאְשִנ לֹּכִמ .קיִר יִלְבַּ ונימדנ
 תָומ בוט .ּונָפֹוסְּב המ רַמאֹנ םוי םיי .ּךֶלֶנְו ׁשֵׁשֹגְ םיִרְועּכ ,ּונָּב
 ,בַנזל ּונְחַנֲאַו שארל םיִרָז .דֶנָנִמ םִולְּת ּונֵֵיַח ,ּונְרַמָא םִייַחַמ
 םיִזְבִנ םיִלֵד ,ּונָיָה אלְּכ נָא ןַה ,ֹוׂשָע ּוניֵאָמֲחַו הֶׂשֲעַנ חַמּ
 ונְרַמָא ,ּונָב ולשמ רָכָנ יִנְּב . םִיּזְבּו םיִסּואְמ םיִלּועְג . םיִלָפְׁשּ

 ;ּונֵלֲאַגְל עַשָי הלשו .ונלוע לקה ודָא ,ּונָדבָא ונֵרְֵגְנ
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 הָחַכֹות אֹבְּב . טפשמּב דרי וחאת .הָלַּכ ּונָמַע ׂשַעַּת לֵא
 םֹותָחַל ךֶּתְשִג ;חָמִּת לֵא ְךֶרֶפַסִמ ּונֵמְׁש .ּךֶדְֵנְל

 . בַרֹק .ְּךֶרּושְּב םיִׂשֲעַמ תּולד :דזגר ומְדְקִיְךיִמֲחַר .רֶסּומ |
 ונתעושי הָוצ .ְּךיֶנָפְל קַעְצִנָׁש המ ונרוה | ְךיֶלֲאַמ קָדַצ |

 יִּכ הֶאְר ויָחָתִּפ .םֶת יִלָהֶא תּובָׁש ביִׁשָתְו .ַעיִנְפַמְּב
 םתוח .וערֶז יפמ תּודָע חַבָשַת אל תחש רֹוכְז .ּומֵמָׁש -

 .רהסה ןנא רֹוּבַט .ּהָדּומְלְּב םיִׂש ּךְדֹוס .ריִּתַּת הָדּועְּת
 אל םַע רָגמ .ךועדי רֶׁשֲא תֶא עדי .גָזָמַה רסחָי לא אָנ

 ;הָוְקִּתַה יִרָיָסֶא םיִדּוכְל .ןֹורָצִבְל בּוׁשָת יִּכ .ּךּועְדָי
 אאא 554 יה וה ו הב

 ט"ע שוריפ
 ןֶעלייצרֶעדסיֹוא טָינ רַימ ןֶענֶעק תֹורָצ תֹונַּת

 טַאהָעג ןֶעּבָאה רימ סָאװ תֹורָצ יד
 טָאה םֶע ןעצפוז גּוא שִינֶעכֶערּב גָאט על
 יד שָינָעְקָערשרָעְר זנוא ןָא ,טרהָעמֶעג ךִיז
 יד דרֶע רֶעד ּוצ ןֶעלַאפֶעג זיִא טפַאשרֶעה

 ןֶענֶעז הֹקֲהְצ ןַײק ןֶעּביג סָאװ טַײל ָעגרַאק
 טייקשלַאפ ןוהט סָאװ יד קרַאטש נוא ךַײר =

 סָאװ יד הקְרָצ השיע , םיטּוג ןייא ןעלמַאז יד

 יד ןהָעזֶעג טינ ןֶערֶעוו הקְדִצ ןוהט ןֶעגֶעלּפ
 טינ ןָעּבָאה יד הָלֵזְנ דנַײּפ ןֶעּבָאה סָאװ
 ןֶעבילגֶעג ןֶענֶעז רומ ,דנַאטשַאּב ןַײק טאהָעג
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 ןֶענֶעז רימ ,יִלָּכ ָעגִירַײל ַא ּוצ ןֶערָאװֶעג
 בוא איִבָנ ןייק , ןֶעּבִילּבֶעג טָעקַאנ םלַא ןופ |

 יד ןוו יֹוזַא , םִינ רָימ ןֶעּבָאה הָאּובְנ ןַײק
 רימ ּונָא ןה ,ןֶעַײג נּוא רימ ןָעּפַאט ץדנילב
 רָאג ןֶעטלָאװ רימ יוו יֹוזַא ךַײלג ךָאד ןֶענָעז
 נּוא םּורָא ןֶערָאװֶעג ןֶענָעז רימ ,ןָעווָעג טינ
 נּוא טגָידרָיוומּוארַאּפ גַירֶעדִינ נּוא הָזּובְמ
 ָערמָערפ יד זַא רֶכִג יִנֶּב ,טמָעשרַאפ נּוא םּואָימ
 ןֶעּבָאה זנּוא ףיֹוא טשרֶעהֶעג ןֶעּבָאה םיִדְׂשַּכ
 ןייש ןֶענֲעַו רימ סָאר טכַארטֶעג יז רַיֹמ
 טָאנ ור ןודָא , ןָערָאלרַאפ גוא טָעטכִינרַאפ
 רעד 6
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 ;הָּתע ּונֵא ןֵהָו

 םיֹונְקִּכ . ליִכַאַהְל ןיִאְו םיִבֵעְרִּכ . בֵבֹׁשְל ןיִאְו םִיּובְׁשִּכ .ׁשֵקַבְל ןיִאְו םיִעֹותְּכ
 םיִפיע | דַמַלָל ןיִאְו םיִאָתִפְּכ . תוקשהל ןיִאָו םיִאָמְצִּכ . תקל ןיִאְו

 ןיִאְו םיִדּונְמִּכ . בֶרֵקָל יאו יפה ,בֹוהֲאָל ןיִאְו םיִאּונְׂשִּכ .ביִשָהְל 6
 םֶהָל ןיִאְו םיִמֹותיִּכ .ףוקזל ןיִאְו 'םיִפּופְכַּ ,םיִנֹודֲא ןיִאְו םיִחּוקְלִּכ < ריִּתַה
 ,רוּכָזל ןיִאָו םיִחּונְזִּכ . תואְלַמְל ןיִאְו םיִרָסֲחַּכ . רֶהַטְל ןיִאְו םיִאָממִּכ ,בָא
 םִיּוזְבִּכ .לֵּבַקְל ןיִאְו םיִרָגִּכ . "נחל ןיִאְו םיִלֵדְּכ ,הָחּונְמ םֶהָל ןיִאְו םיִמּוהְּכ

 סו ןיִאְו םיִסּונֲאַּכ ,םֵחנָל ןיאְו םיִלֵבֲאַּכ ,דַּבַכְל דאו

 : וניתובא יִהלאו וניִחלֶא

 םא .ונלשת אל ונגנש םִא .ּונעְתת אל ּוניֵעֵת םִא
 ּונקעצ םִא ;קחרת אל ונְבַרְק םא ,אֵנ נג ברק ונְקַחָר

 ,רֹוטִת אל ּוניִוֲע םִא .ערפת אל ונעָשּפ םִא ,םיִלָעַת אל
 ּונירמ םִא ;םֶחָלִת אל ּונְמִקָנ םא . רּוסָת אל ונְרַס םִא
 ;הָלֵכְת אל ונְׁשַחַּכ םִא ,ץֶחְלִת אל ּונצל םא , ונרמת אל
 םִא .ונאטאטה אל ּוניֵעָמ םא ,ַעיֵּבְטַת אל ונְרִרָי םִא

 יי יי
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 גנירג ךַאמ טלֶעװ רֶעֹד ןופ ררָעה רֶעֹר
 ןווא קיש נוא ערֶה רֶצֵי םַעד ןּופ ךָאי רֶעזנּוא

 : זנוא ןֶעזוולרֲעד ּוצ ףליה
 :ןֶעבִילגֶעג רימ ןֶענָעַז טצֶעי גוא יָא ןֵהְו
 נוא ץטיזדנָאלברַאפ יװ ׁשֹקֹבָל ןיִאְו םיִעותְּב

 עניגנַאפיג יוו , טָינ ַײז טכוז רֶענַײק
 ;מוא ַײז לָאז סֶע רֶעוו ָאד טָינ זיִא סֶע נּוא
 יגירָעגנּוה יו ,לָכּב ןופ שָינָעקנייפיג ןּופ ןִירֶעק
 יוזַא , ןֶעסֶע ןֶעבַאמ ּוצ טִיג טָאה רֶענִיוק גּוא
 טַאהָעג טִינ טָאה רֶענַײק נּוא ָעטּפיֹוקעג וו
 רָעגַײק גוא ָעגָיטשרָאד יו יֹוזַא ,ןָעפיוקוצסיוא
 יֹזַא , ןעקנירטּוצנָא טַאהָעג םִינ לז טָאה
 טנֶעקִיג טינ טָאה רֶענַײק גוא ןֶערַאנ יד לוו
 נוא עדעימ יד יװ יֹוזַא ,לֵכֵׁש ןֶעגרֶעל =
 ןָעָעווָעג טִינ זיִא רֶענוק נּוא ָעטיִׁשָלַח'רַאֿפ
 :ןיַא יד וו יֹוזַא םיִפּופְכּכ , ןֶעקִיווקרֶעד ּוצ
 יוז לָאז רֶענַײק טַינ ןָעּבָאה גּוא ָענֶעניֹוּבֶעג
 ןֶעּבָאה סָאװ םיִמֹותְי יו יֹוזַא , ןֶעלֶעטשּפיֹוא
 ןֶעּבָאה סָאװ םיִאָמְט יו יֹוזַא ,רֶעטָאפ ןונק טי
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 יו םיִלֵדְּכ ,ןַײז רַחַמְמ וז לָאז רֶענַײק םִינ
 לָאז רֶענַײק טָינ ןָעּבָאה נּוא טַײל ָעמִירָא
 ץרמָערּפ יוו יֹוזַא ,ַײז רֶעּביִא ןֶעמִירַאּברֶעד ףיז
 יֹוזַא םיִּנוְכִּכ , ןָא טִיג יוז טמָענ רֶענַײק גּוא
 רָענַײק נוא הָזּובְמ ןֶענָעַז סָאװ ןֶעשטנֶעמ ןוו
 םָאװ םיִלֵבֲא יוו יֹוזַא ,, דֵּבִכְמ טִינ ַײז זיא
 =ַאּב יו יֹוזַא , רעטסוורט ןַײק טָינ ןֶעּבָאה
 {גנונורטַא ןויק טַאהיג טינ ןִיּבָאה גּוא יניגניווצ
 ןופ טריָארַאפ ןֶעּבָאה רימ ּביֹוא ּוניֵעָּת םָא

 ןָעזָאל טִינ זנּוא ּוטסלָאז גָעװ ןֶעטּוג
 :רַאפ ןֶעּבָאה רַימ ּביֹוא , ןֶעריִארַאפ רֶעטַײװ
 רָעטַײװ ןָעזָאל טִינ זנוא וטסלָאז םזלרג
 ןופ טרָעטַײװרָעד ןֶענעַז רָומ ביוא , ןֶעזִיַירג
 ףימ ביֹוא ,ריד ּוצ בֵרְקִמ זנוא ַײז ריד
 זנוא ּומסלָאז טֶעּבֶעג טימ ריד ּוצ ןֶענהָענֶעג
 ןֶעּבָאה רימ ּביֹוא ּונָצל פא ,ןֶעֹרֶעטַײוװרֶעד טִינ
 ,זנוא ןֶעגנִיװצַאּב םִינ ךָאד ּוטסלָאז טֶעּפשֶעג
 זנּוא וטסלָאז טנֶעקיילָעג ןֶעּבָאה רומ ּביֹוא
 ןָעּבָאה רַיט ּביֹוא ,ןָערנָעלרַאפ טיג ךָאד

 טרעדינענּפָארַא
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 אל ּונְחַּבְו םִא ,רֹוּזִת אל ּונְרַז םִא .לֹוּבֲחַה אל ּונְלַבָח
 ,החרת אל ּונְקַפָד םִא .ףֹודֲהַת אל ונעשרה םִא :חיכות
 ונָמַשִא םִא .סָאמִת אל ּונאָּב םִא ,לֶעְנִה אל ּונְלַעָג םִא

 דֵּבַאָת אל

 : ונינוע בורָמּו

 הֵנְהְו ןרק םּור .זָנור אביו וניוק טקש ,ּונְגַׁשַה אל בל תַוֲאַּת
 הָבֹוטְל וניִּפָצ .הקחרתנו ונרמא הָעּושי הָבְרָק ,הָלָפְׁש

 ,ּוניִדְי חַלְׁשַמְּב ןֹובָצִע ,ֹוניֵמָסֲאַּב אָּב שָפנ חַּפ ,ּונָמִמ הָחְרָבּו
 טעמ .ָהיֶתֹוכְרִּב הֶדָׂש ילּובי ּורְרָאָנ .ץֶרָאֵמ הָבְרָע הָחְמִׂש
 ףיִסֹות אל הָחֹוּכ .עַבֹוׂשְל אלו ןווָרָל ּהָמֲחַל ,איִבָנ הָּבְרַהַמ
 ָהֶנֵמְׁשִמ בֶלָח .הָב ּואְצְמִי אל םָפְרֶט ,ּומֵמֹומ ָהיֶלָמֲע יִדָי . תַּת
 | ןוה , םיִעָר דִיַב ץֶרֶא הָרְּכְמִנְו , םיִרָכָנְל הינע תורומו , םיִרָל
-- 

 ט"ע שוריפ

 טעו אַז טכַארטֶעג ןֶעּבָאה רימ ,ןָערָאװ :רָעד טִינ זנוא ּוד טסלָאז טרֶעדִינַיגּפָארַא
 ןָעוועג הָעֹוט ףוז ןָעּבָאה רַימ ּביֹוא ,ןָעקנורמ
 ןֶערֶעקסיֹוא טִינ זנּוא ּוטסלָאז תֹוריֵבֲע טַימ

 ןֶעמּונָעג ןָעּבָאה רימ ביוא , ןֶעדנֶעלרַאפ נּוא
 ןופ ךָאד ּוטסלָאז דלַאווֶעג טִימ תֹונְּכְׁשַמ

 ביוא םִא ,תֹונָּכְׁשַמ ןַײק ןָעמָענ טִינ זנּוא |
 זנּוא ומסלָאז הֶבּוׁשְּת טימ ןָא ןֶעּפַאלק רימ
 ?רַאפ ןֶעּבָאה רַימ ּביֹוא ,ןֶעסיֹוטשקֶעוװַא טיג
 ּוטסלָאז םיִׂשֲעַמ ָערֶעזנּוא טגַיררִיװמּוא
 ּביֹוא ּונאָּב םִא ,ןֶע גֵיררֶע וומּוארַאפ טינ זנוא
 וטסלָאז רָיִד רַאפ הֶבּוׁשְּת טַימ ןֶעמּוק רָימ

 ןֶעּבָאה רַימ ביוא , ןע'ָסּואיִמ'רַאפ טִינ זנּוא
 ;ןירילרַאפ ןיכאמ טינ זנוא וטסלָאז טגָירלּושַיג

 : דנַיז ליפ ַערֶעזנּוא ףרּוד נּוא ּוניגֹוֲע בֹורֵמּו
 סָאד ןֶעמּוקַאּב טָינ רִימ ןֶעּבָאה ב? תֹוֲאַּפ

 רָימ , ץרַאה רֶעזנּוא ןּופ םייקגיטסּולג =
 סֶע נּוא טלִיטשֶעג ןייז וצ טפֶאהָעג ןֶעּבָאה
 רַימ ,זנּוא ףיֹוא ןֶערָאצ ןייַא ןֶעמּוקָעג זיא
 ןָערָעוו טכייהרֶעד לָאז סָאר טּפָאהָעג ןֶעּבָאה
 עג גירָערְינ זיִא םָע ןּונ נוא ץדרָווו רֶעזנּוא

 14 (8"ע רוגהפ>*

 .רָעד רֶעֹּבֶא זיא יז ,ףלָיה יד ןָענהֶענֶעג

 יעג ןֶעּבָאה רִימ ּוניִּפִצ , ןֶערָאװָעג טרֶעטַײװ
 רֶעּבָא זיא יז נוא הֶבֹוט ןייֵא ּוצ טּפָאה
 ׁשֶפָנ םּוצ רֶעיֹורט ןייֵא , זנוא ןופ ןָעּפָאלטנַא
 :בַײּפש עטסוּפ ָץרֶעזנּוא ףרּוד ןֶעמּוקָעג זיא
 רֶעזנּוא סָאװ םלַא ןיִא רֶעיֹורט ןייִא , ןֶערֶעל
 זיִא ריירפ יד הָּמְמִׂש , טרָירֶעגנָא טָאה דנַאה

 ָץרהיִא ,לֵאָרְׂשִי ץֶרָא ןּופ ןֶע רָאוָעג טשימּוצ
 .רַאפ ןֶענֶעז דלָעפ ןופ טכורפ ץטשטנָעּבָעג
 טַעיזְעג ןָעְּבֶאה .רימ , ןֶָערֶָאווָעג ןֶעטלָאש
 גינַײװ טכַארּבֶעג ןֶעּבָאה נּוא הָאּובְּת להיפ
 .רָע גָאמ ּוצ זיִא טיֹורּב רהיִא ,ןַײרַא ּבּוטש ןיִא
 רעמ טִינ טיג דרֶע יד ,טַײקטַאז וצ טָינ נוא טַײק

 יר ָהיֶלְמֶע ידו ,הָאּובְּת רֶעד ןיִא טפַארק רהיא
 ןָעטַיּברַא נּוא ףיז ןָעהְימ סָאװ יד ןּופ דנָעה
 רֶעַײז ,טכַאוושָעג ןָערָאוװֶעג ןָענֶעז רלֶעפ ןיִא
 גוא ץטסֶעּב עריִא ןיִא ,טינ ַײז ןִינָיפִיג זייפש
 ָערטערפ ּוצ ןָעויג ןִינָעז תֹוריֵּפ ָעֹסֶעַפ
 ָערמערפ ּוצ ןענַײװצ ענַײפ ערהיַא , םיִדְׂשַּכ
 רעקלעפ | 8
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 , םיִרּוצִיַה רכש הָלִנ , דִי אֹוצְמִמ םַג ּוניִמְד ,הָב ּואְצָמ אל עַצָּב

 : שונָא לָּכִמ דֶסֶח ףסא ,בֵרָח לא שדקמ תיּב ונינועב

 , ּוניָתֹובֲא יהלאו וניֵהלֲא

 ףיִדְנַּת .ּונמולש תנש הָלֵנְּת , ּוניֵמָי ׁשֵרֲתִל אֹבָּת ,ּונֵמָׁשֲא תוחמל רמאת
 גֶמְמֹורְל םֹורָמְמ ַעיִפוּת . ּוניֵמְמּוקְתִמ םֹודֲהַמ ףודהפ . ונמְש תֶא לֵדָנְל

 עַרִּ .ּונָיְָ תַצַמְש רַחַּטִּת .ּונֵמֲחַנְל םֵחַנְמ ׁשיִחַּת ,ּונֵמֲחַרְל ףימחר רוּכְזּת
 לֹוחְמִּת . ונייחהל ןֵּתַּת שאר ינלת .ּונֵנֹורְז ןוע רֵמַכְּת . וניֲהֹלֲא אוה הָּתַא יִּכ
 רֶתָע הנעת , ּונְחיִׂש תַביִפְׁש תיֵּכְסַּת ,ּונָירַּפ םיִצֲעַהְל םואָנִּת . ּונָיְרָמ תּוׁשקִע
 ,ּונֵחיִׁשְמ ץק בֵרָקִּת  ּוניֵתַפְׂש ביִנ קיִדְצּפ .ּונָחְּבְזִמ םֵמֹוקְל הָנפִּת .ּונֲחְצִּפ
 ג ונקיִּבְרת אב ּנְָמְתִּת .ּונֲחְדִנ תווָצְקִמ בֵבֹׁשְּת ,ּונֵחֹוחיִנ ַחיֵר הָצְרִּת

 :ּוניתובא יהלאו וניָהלא

 הל הֶּלִג ,ָהיֶלֵא בּוׁשָּת םיִלֹודְנ םיִמְחְרּב .הָכָשַחְל ַחיִרְוִּת ףֶרוא
 ,ּוניֵלֲא ְךיִנָּפ רֶאַה .ּונֵאְפְרִתְו חַלְׂשִּת ףרבד . בַלְּב םֹקָנ םוי

 לא םיִרּועְנ תאטח ,רֹוכְז םֶדָק יררה תּוכְז , חַצְנָל ובת לֵאְו

 ט"ע שוריפ
 ןעּבירטרַאֿפ זיא םָע רכש חֶלֶנ , רֶעקלָעּפ
 תֹובָא תּוכְז רֶעֹד ןָערֶאוועג ןּוהטֶעגּפָא נּוא
 ס'טָאנ זיִא דנוז ץרָעזנוא רֶעּביִא ,זנוא ןופ
 סֶע ֶסֶמ ףס% , ןָערָאוועג בּורָה שָרְקִמַה חיִּב
 ןָעְכָילטיִא ןופ דֶסֶח רעד טזָאלֶע גסיֹוא ךיז טָאה
 דָסֶח ןווק טָינ טּוהט סע רֶמֹולְּכ , ןעשטנָעמ

 { ןֶעֹרֶעדנַא םָעֹד טימ רֶענייֵא
 טסלָאז וד ףךיד ןֶעטֶעַּב רימ תֹוחְמִל רמאת

 ּוד דנִיז ָערֶעזנּוא ןֶעקֶעטִּפָא  ןֶעסַײה
 , געט ָץרֶעזנּוא ןָעיינְעְּב וצ ןֶעמּוק טסלָאז
 רֶעזנּוא ןופ רהָאי סָאד ןעקעלפטנַא טסלָאז ּוד
 ןעסיורג ּוצ ןֶעּביהרֶעד טסלָאז ּוד ,ןֶערירפ
 ןופ ןעסיוטשראפ טסלָאז ּוד , ןֶעמָאנ רֶעזנּוא
 א זנּוא ףיֹוא ןֶעַײטש סָאװ יד דרֶע רֶעֹד
 ןעטכיילרעד טסלָאז ּוד עיפית ,ןֶעדנָעלרַאּפ ּוצ
 ּוד ,זנוא ןְעּביהרֶעד ּוצ לעמִיה םָעֹד ןופ
 ּוצ טייקמירַאּברָער ןייד ןֶעקנֶעדֶעג טסלָאז
 ַםיִׁשָמ ןֶעלייֵא טסלָאז ּוד ; זנּוא ןֶעמִירַאּברֶעד
 ד תיִּכְסִּפ ,זנּוא ןיטסיירט וצ רעטסיירט רֶעזגּוא

 14 (8"ע רווחמ)

 רֶעזנּוא ןופ גנוסָיגרַאפ סָאד ןֶעמֶענרַאפ טסלָאז
 ףיוא ןֶערֶעפטנֶע טסלָאז ּוד ,הָלִפְּת טימ רַײר
 :םסלָאז וד , ןָעיירש רָימ סָאװ תֹוליִפְּת יד

 לָאז םיִשָמ סָאד ףוס םָעֹד טנֶעהָאנ ןֶעכַאמ
 ַתיֵר םָעד ןֶעגָילִיװַאּב טסלָאז וד הָצְרִּכ , ןֶעמּוק

 ןָערעקמּוא טסלָאז וד , תֹונָּבְרִק ָערֶעזנּוא ןופ
 ערָעזנוא טלָעװ רֶעד ןופ ןָעְקָע עלא ןופ
 טסלָאז ור ּונְְסְִפ , לֵאָרְׂשִי ענעסיוטשראפ

 ןֶעטְפֶעהַאּב זנוא טסלָאז גּוא ןָעציטש זגּוא
 : ביל םוצ לָעטרַאג ַא יוו יֹוזַא ריד וצ
 יד ּוצ טכיל יד ןָענַײש ךַאמ חירוּפ ךֶרֹוא

 וד ,לֵאָרְׂשִי קלֶאפ עטרָעטצניפ רַאּפ

 רעד םיורג טימ ןַערְעקמּוא ךוז טסלָאז
 רהיא ּוצ קָעלּפנַא , רהָיֹא וצ טַײקמֶערַאּב
 טסָאה ּוד סָאװ הָלּואְנ יד ןּופ גָאט םָעֹד
 ןַײר קיש ,ןָעצרַאה ןַײד ןיִא ןֶעגרָאּברַאפ
 +םיִנָּפ ןַײד טכַײלרָעד , זנּוא ליוה נּוא טָאּבִיג

 ןֶעסֶעגרַאפ טִינ זנוא טסלָאז גוא , זנּוא ּוצ
 ןופ תּוכְז םָעֹר קנָערוג תּוכְו , גוּבוא ףיֹוא
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 תולילַכ ,חַּכְׁשִּת לַא ֶּׁשַפַנ תּודידי . ריִסָּת ּוניִלָעַמ הָאְמִמ .רֹוּכְִּת
 .ףירחא ץּורָנְוּונֵכְׁשֶמ . רֶּבְדִמַּב ךיֶרֲחַא נֵּתְכָל , רֹוכְִּת ּוניֵתָבֲהַא
 יִּכ תֶע ,הָיְחִנְ ונְבְמָסְו ּונֵדֲעְס .ּףיִרָרֲח לֵא ּונֲאיִבֲהַו ונח
 הָמּוק .ףֶּפַאְּב ביִרֲחַּת הלוצ , םיִלֵג ןואשמ ונֵצַּפ .ְּךיֶלֹוק ונֶעיִמְׁשַת
 .עשְר ַעֹורְז רֹובָׁש . םיִלָּפְׁש םָמֹורְו ףזועּב הָמּור .םיאְג לע ףֶנֹורֲחַּב
 ןיִא יִּכ .םיִמּוא לָּכ ןיעל עיִדֹוּת .ּךֶמש יִאְרוקְּב ּףךדבֶל ְּךֹולְמִּת
 .תיֵבְּב ּונְחְמְשתו . ףךשרק רַחהָל ּונֲאיִבְת יִּכ .ךיֶרָעְלַּבִמ ַהולָא

 :ךׁשָרְקִמ

 ;ֹוניִתֹובֲא יחלאו ּוניֵהלֶא

 הָדּומְלַנ ליִג .קיהבת הָיְכֹוּב והוב .ריִאָּת הֶנָמְלַא לָפֹוא
 ,רֵדֵהְּת םמשה רה .םיִמְדּת הָתָעְמִד ףֶלָד .ׁשיִנּת

 ְךֶתָפָח רַדָח .ַחיִרְִּת ְךיֶלּובְז רהוז .ַעיִפֹוּת ויָלֵאְו בּוׁשָתְו
 .הדסית תרקי יִפֹוי .רֵהְטִּת ּהָתָאְמּוט ףֶנֶט ,ׁשֵדֵחְּת
 ְךֶלֶמ .הוַלְּת םיִמּואְל הָרֹואְל ,ּהָנָנֹוכְּת הָדֹובָּכ דוּכְרַּ
 תוחמש עבוש .ּהָמְסֹונְּת םיִחָצִנ חַצְנ .ּהָאְלַמְּת ְךֵרֹובְכִמ
 .רַאָפְת ָהיֶחָתִּפ תַנָּפ .ּהָנָרְמַעְּת ןֶׁשֶע ןנֵע .ּהָנָעיִבְׂשִּת
 םיִלָגָד ׁשֶגֶר .איקְּת ָהיֶלָהְק ימה .ַחיִמְצַּת םיִעּונְצ קֶדָצ
 קורשת אָרְקִּת .בבושת ָּתְחַכָׁש םיִטְבֶׁש זח :ץיִרָּת
 תיִבָּב ּונֲחְמַׂשְתו ּדֶׁשְדָק רַהְל םֵאיִבְת יִּכ .עקתתו

 :לתלפת

 ט"ע שוריפ

 ָץטּבִילֶעג יר תֹוליִלְּכ , תֹובָא ענָעטייצרַאפ יד
 רֶעד טַימ טַאהָעג ןָעּבָאה רמ סָאװ הָפּוח
 ןענָעז רימ סָאװ , ןֶעקנֶערִיג ּוטסלָאז הָרֹוּ
 רהיפ , רָּבֶדִמ רֶעד ןיִא ןֶעגנַאגָעג רָיד ךָאנ
 ןירָעמַאק ָץנַײר ןיִא זנּוא גנֶערּב נּוא זנּוא
 ןופ ליִּצַמ זנּוא ַײז ונצפ .ׁשֶרֶקַמֲה תיִּב ןופ
 יד ַיװ זנוא ףיֹוא ןָעמּורּב סָאװ םיִעָׁשְר

 יד ףיֹוא ןָערָאצ טִימ ףיֹוא לטש ,ןעדניש =

 14 (ט"ע רוזחמ)

 ןַײר טימ ףיר ּבַײהרֶעד , םיִעָׁשְר עצלָאטש
 ןָעדוי ָעגָירֶעדִינ יד ףויהרָעד נּוא טַײקרַאטש
 = ײגיטכָעלש ייד ןופ טּפַארק יד הֶערּבּוצ רוכש

 ןָעשיווצ ןָעכַאמ טנֶעקַאּב טסלָאז וד ,טַײק
 טינ טָאג ןַײק זיִא רָיד ןָא סָאד תומוא עלַא
 זנוא טסעוו ּוד זַא ּונֵאיִכְת יִּכ ,ןָערנַאהראפ
 טסָעוו נּוא גרַאּב ןָעגַילַײה ןייר ּוצ ןֶעגנָערּב
 ּוׁשְרְקִמֲה תיִּב ןיגילפה ןַײר ןיִא ןָעוירפרֶר זנוא

 ןתת 10
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 ;ּוניֵתֹובֲא יִתלאַו ּוניֵמֹלֲא

 . ק"ושת פ"ע דפויפ

 םָמוקְּת .םיִרָה םֹורְמ רה םַמֹורְּת .ּונֵכֹותְל שָרְקִמ ביִׁשָּת . ףֶמעְל תיִרֲחַא ןֵּתִּת
 ּהָב הָּמֲעַּת .רֶדָּב תֶבָשוי רַאָפְּת ווא יִבָשחמ ריִהְַּת .הָעּורְג ןֶרָק

 חַקָדְצ "איִצְמַּת , ְףֶלּובְזִמ םיִדָז רַעְנִת . ריִעֵמ הָּפְרֶח ריִסָּת . .ףֶדֵבְל הָכּולְמ
 הָׁשִפַנ רֵקיִּת .הֶׂשָרֲח תיֵרְּב הָל תֹורָכְּת . ףֶתָיֵעַר תֶא בֵּבַלּת .ףֶתָרֲעל
 תַמֹוק ףוקְזִּת .דַוָד הָנָת ריִעְּב הָנֲחַּת ,םיִרֹוהְמ םִיַמְּב הָנָרֲהַטְּת .ףיֶניֵעְּב
 ל שורְדַּת .ּוניֵתֹונֲחַמ בֶרֶקְּב ְךֵלֵהְּת .  ּוניֵתָבֲהַא 'לֹּכַל עיִרות ,ּהָרָמְּת
 ל ונְריִמַאְת .ּונֵמֲחַרְל הָרֲהְמ אֹבָּת .ּוניֵתֹונְקִל ץק  הֵלֵנְּת .ּונָתֹולָגְל

 ל ְריִמָאנְ

 ּונְנֹוֲע בורמּו

 .ּוניִיַח תיִּבָמ ונקחר .ְּךיֶתֹוְּצִמִמ ּונְִנָש .ְּךיֶרֲחַאֵמ ּוניֵעָּת
 ונְעָשָּפ .ונרשי א ונדְעצ ,םֶלֹוע תֹוחְרָא ונלקלק

 ךּונְצֲאַנ .ףיפ ירָמְאִמ ונְרס .ָךֶתְרות ונְבזָע . ףשדק םֵׁשָל
 ירבדל ונבשקה אל .ךֵּב ּונְדְרמּו ּוניֵרְמ .ּוניֵדָי הֵׂשֲעַמְּב
 .ונחכש בלמ ּךֶתֶאְרָי .ךונשקב אלְו ףונְסַעּכ .ּךָאיִבְנ
 ,ּוניֵהֹלֲא יי ךל ּונאָטָח ,ּונאֵמַמ ּוניֵדְו הֵׂשֲעַמְּב ּךֶתֶרֶהַט
 תֶא ונישקה .ּונֵבְבִל תֶא ּונְצַמֲאְו .ּוניֵֹוֲע בֹורְּב ְּךּונְמַעְז

 ט"ע שוריפ
 טְסְלאָז וד ּךֶל ּוגָריִמֲאּפ ,זְנּוא ןעֶמְראַּבְרעֶד וצ ןעֶמּוגַא ןעֶּבעֶג טְסְלאָז ּוד ףֶמֵעֶל תירקא ןֵּתִּת

 ביל ְךיִר ןעֶלאָז ריט נּוא ןעֶּבאָה ביל זְנּוא ןעֶרעֶקְמּוא טְסְלאָז וד ,קְלאָפ ןייַד ּוצ ףֹוס
 ; ןעֶּבאָה ּוד ריִהְצַּפ , ְנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ׁשֶרקִמַה תיֵּב סאָד
 ףאָנ ןופ טְריִאְראַפ ןעֶנעֶז ריִמ ףיִרמאס ּוניֵעָה = גְנּורעֶטְסְניִּפ יד ןעֶטְכייֵלְרעֶר ןעֶכאַמ טְסְלאָז
 טְלְהעֶּפעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ּוגנגָש , ריִד וד רַאָפְּת ,ׁשֶרְקְמַה תיִּב ןעֶגיִטסּולְנ םעֶד ןּופ
 טְרעֶטייונְרעֶד ןעֶנעֶג רימ ,תוצמ עֶנייֵד ןּופ סאָו םִיַלָשּורְי םאָּטְׁש יִד ןעֶנייֵׁשאַּב טְסְלאָז
 סאָד ,ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןּופ זיוה םעֶד | ופ ןעֶכאַמ טְסְלאָז וד איִצְמִּת .ןיילא טצּוז יז
 ריִמ  ףָתָרֹוּת ּונְבַנִע ,ׁשֶרְקִמַה תיֵּב סאָד יא וד בֵבֹלְּת ,הָרֵע ןייב ּוצ הָקָדְצ ןייֵא ןעֶבייֵרְג
 ריִמ ףֹונְצַאָנ ,הֶרֹוּת ןייב טְזאָלְראַפ ןעָּבאָה ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶר טיִמ ןעֶּבאָה ביל טְסְלאָז
 ,קְרעוֶו עֶרעֶזְנּוא טימ טְנעֶרעֶצְרעֶד ףיד ןיִּבאָה  ְךאַפ רֶהיֵא וצ טְסְלאָז ור ,עֶטְּבעיִלעֶג עֶנייֵד
 ןעֶּבאָה ריִמ ףָל ּונאָטְמ .ןעֶסעֶנְראַפ ןעֶצְראַה סאו םיקידצ יד ןּופ ְךייַה יד ןעֶטְכיִרְפיֹוא םעֶד ןופ ריִמ ןעֶּכאָה טְכְראָפ ןייד ּףְמֶאְרִי טְסְלאָז ּוד ףוקומ ,תיִרְּב םֶעייֵגַא ןעֶרייֵנְׁש
 ,טאָג רעֶזְנּוא טאָג ּוד טְניִדְנּועֶג ריִד ראָפ וד עידו ,םֹוּב לעֶטייֵמַא ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןעֶנעֶז יצ
 ףיז רעֶטְנּוא ריִמ ןעֶּבאָה רייב עָנייִב דוד ביל רעֶזְנּוא ןעֶסיוִו ] ןעֶזאָל עֶלַא וצ טְסְלאָז
 ריִס ןעֶּבאָה טייֵגְרעֶּפְכִא ןייב ,ןעֶפְראוָועֶג ןעֶמּוק רְלאַּב טְסְלאָז ּוד הֶרֵהְמ אמ .שָפאש
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 פרנה אל ְּךְתָלּודְג ּונְכַלְּׁשַה רוחא ףֶרֶכְר ,ונֵּפְרֶע

 2.0 ;ּוניֵאְמֲחַּב ץתנ ףךיווא ,ּוניִנוָעְּב סרה 0 ףתיּב

 ,הָנֲעַמ ּונָמִמְל הָנֲעַנ הַמּו .רֵבֹוד םיִרָשיִמ יֵנְּפ רַּבַדְנ הַמ
 תובוט ּונְלַמְג .הקךצ שֵבֹול יִֵנְּפ קֶרטְצִנ הֵמּו

 רוע קולו .הָקָדְצ דע ּונָל ׁשֵי הַמּו .תֹועָר ונמל
 ;ךֶלָמַה יִנפ לֶא

 . !םאָר ןעֶמ טְנאָז ףאָנ רעֶד גּוא ,תֹוחיִלְס אָד ןעֶמ טְגאָז רעֶמְרֶע לייֵמ ףיֹוא

 תנוע ּונָל רֶּכְוִּת לֵא :הָמַה םֶלֹועֵמ יִּכ ְךיֶדָסֲחַנ יי ףימחב רוכז
 יי ּונְרְכָ :ראמ ּונֹולַד יִּכ ְךיֶמֲחַר ּונּומְדַקְי רֵחַמ םינושאר

 ָתְלַאְג םֶרָק תינק ךתדע רֹוכְז :ךֶתָעּושיִּב ּונְרְקַּפ מע ןוצְרּב
 םִיַלָׁשּורי תַּבִה יי רֹוכְז :וב ָּתְנַכָׁש הֶז ןֹויִצ - ּךֶתְלַחנ טֶבָׁש
 םוי תֶא םודָא ינבְל יי רוָכ ;חַצְנָל חַּכְׁשִּת לא ןויצ תַבֲהַא
 םֶחְרּת םּוקָת הָּתַא : הָּב דֹוסְיַה דע ורע ּורָע םיִרְמֹואָה םִיַלָׁשּורְי
 לֵאָרְׂשִיְל קָחְצִיְל םֶהָרְבַאְל רֹוכְז :דָעומ אָב יִּכ הָנְנָהְל תַע יִּכ ןויִצ
 תֶא הפרא םֶהיֵלֲא רֵּבַדְּתַו ְךֶּב םֶהָל ָּתְעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ְךיֶדָבֵע
 ןֵּתֶא יּתרַמֲא רֶׁשֲא תאֹזַה ץֶרֶאָה לָכְו םימשה יִבְכֹוכַּכ םֶכֵעְרִו
 בקעילו קחְציל 'םָהָרְבַאְל ְךיִדָבֲעַל רוכו ;םָלֹועְל ּולֲחְנְו םֶכֲעְרַל

 :ּותאָטַח לֶאָו "ועָשְר לֶאְו הָּזַה םָעָה ישק לֶא ןֶפֵּת לא

 רֶׁשֲאַו ּונְלֵאֹונ רֶׁשֲא .תאָמַח ּוניֵלָע תַשְת אָנ לֶא קרח
 ;ּונאָמַח

 ;ּונֵרְצֹוי ּונָל חַלֶס .ּונְרּוצ ּונאָמֶח קוה

 ט"ע שוריפ

 ףְניִטְכעֶרעֶג ןָא טעריילק רֶע סאוָו טאָג ןעְגעְה טְרְהיִפ ּוצ זיא זיוה ןייד ףְתיִּג ,טְנאָזעֶג טיִּנ
 סימּונ זְנּוא םאָה רֶע תיבופ ּוגְלְמִנ ,טייק : דֶניִז עֶרעֶזְנּוא הְרּור ןעֶראוָועֶג

 .סְטְכעֶלְׁש םְלְהאצאַּב ןעֶּבאָה רימ נּוא ןּוהְטעֶג טאָג ראפ ןעֶרייִר ריִמ ןעֶלאָז סאוָו רּגדג הפ
 .ּוא טייֵקְניִּטְכעֶרעֶג ףאָנ ריס ןעֶּבאָה סאוָו נוא הפו .טייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר רייר רֶע סאו
 ?אוה ךּורְּב שודקה ףֶלָפ םָד רפ ףאָנ ןֶיירְׁש וצ ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג ףיז ריס ןעֶלאָז יונ נּוא קר
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 יגּורָה חָרֶׂשֶע יִד אָד טְנאַמְרעֶד ןעֶמ ןעֶוו טֵרְפִּבּו ,םיקידצ תַתיִֵמ ףיוא זַא , ןעֶנייֵנְׁש םישודקה םיִרָפָמ יִד
 ! ןייַנ הָבּוׁשתִּב רוח גּוא ךענייונ להיפ ןעֶמ ףךאד ,םֵׁשַה שּודיק ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג םּוא ןיִנעֶז םאוָו , תּוכָלַמ

 םיִדָז ּונּועְלְּב יִּכ .הֶכְּׁשֶא יִלָע יֵׁשְפַנְו הֶרְּכְֶא הָלֵא
 הֶתְלְע אל רֶׂשַה יֵמיִּב יִּב ,הָכּופָה יִלְּב הָנּעָּכ

 יִּפָמ רֶפֵס ֹודְמְלְּב !הָכּולְמ יֵנּורֲה הֶרָׂשֲעַל .הָכּורֲא
 חַתָפּו ,תַמּוׁשר תַרְּב קֵרָקִדְו ןיִבַהְו .תַמיִרְע יֵלּוׁשְמ
 ורָכְמּו שיא בֵנֹונְו ,תַמיִזְמ בֵׁשָחְו םיִטָּפְׁשִמֲה הָלאְוּ
 ,םיִלֹודְנִּב ֹוּבִל ּהָבָנ ;ונאטה ,תָמּוי תֹומ ֹודָיַּב אֵצְמִנְ
 םיִמָכֲח הֶרָׂשֲעַל אָרְקְו .םיִלָעְנ ֹוריִטְלִּפ תֹואְלַמְל הָוְצְ
 טפשמ ּוניֵד .םיִלֹוּפְלִפְּב ָהיֶמֲעַמְו תד יֵניִבְמ .םיִלֹודְג

 הרותה ירידא ט"ע שוריפ
 ריִמ זַא ,הֶכָּפְשֶא יִלָע יִׁשְפנְו הֶרְּנוִא הָלֵא םיקירצ ןהעָצ עֶגיִזאָד יִד הופ הָלֵא

 הָרְשְע יד ןיִא ףיז ןענאמ רעֶד טְכאַרְּבעֶגְמּוא טאָה ןעֶמ סאו
 ,םשה שודיק ףייא ןעֶמּוקעֶג םּוא ןעֶנעֶז | טס'גוצ ןעֶנאַמְרעֶר ְךיִמ ּוהְט ְךיִא זַא םיִׁשֹודְק עֶגיִלייֵה יִד סאוָו ,תּוכלמ נורה : 28 לב ₪ 4 ד

 ריִמ ןעֶפְראַד ,ןעֶרּוי יד ןופ דניז יד ףרוד ןעֶד וענבל ,הָמָׁשָנ ןיימ ריִמ ןיא ףיז
 טי יס 19090 ו תא ניר יצ = ולשני טְלאָמעֶר זְנּוא ןעֶּבאָה םָע
 יפ לע .ןייטשראפ ּוצ ןיִּבעֶג םאָר ןילעוו ףינ ױזַא , רֶנייַפ עֶגיִליוִוְמּומ יד ןעֶג
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו םיִרְחֹוט עֶכיִלְטֶע ,לשמ לעֶכיִקיִניִדַא טְנעֶרְּבְראַפ טְרעוֶו סֶע יו
 ןעֶמ ְךאָנ רעֶרייֵא רֶעייַּפ םעֶר ףיוא
 אָה םִיִמּור יִד ןופ רש םעֶד ןּופ ןעֶטייֵצ יד ןיִא ןעֶד ,רעֶּביִא רֶהיֵא םִרעֶק
 ןעוֶועֶג רזוג טאָה הָכּולִמ יִר סאוָו הָרָיִזְג יִד ּוצ ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ הָאּופְר ןייק
 רעד ןיא טְנעֶרעֶלעֶג 'םאָה רש רעֶד ןַא דס , םיִקיִדַצ ןְהעֶצ יד ןעֶנע'ֶגְרַה וצ
 ,ץייונ ןעֶּבְראַנ וצ ןעֶביִלְנעֶג ןעֶנעֶז סאוָו , ןיִרְדֶהְנַמ יִד ןּופ ליומ ןּופ הָרְוִּת
 שאה גוא הָרֹוּת עֶנעֶּביִרְׁשעֶג רעֶד ןיא ןעוֶועֶג | קדקרמ וא טְרעֶלְקעֶג טאָה גּוא
 ןיִא יםיִטָּפְׁשִמַה הָלֵאְו; השרפ רעֶד ןיִא ןעטְכארמ ּוצ םיִטְכעֶלְׁש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 טְפיֹוקְראַפ גוא שָפָנַא טעיֶבְנִג רעֶנייֵא ןעוֶו ,טייֵמְׁש ןעֶמְראָד סאוָו ןיִד םעֶד
 טייֵּטעֶג בֶננ רעֶד לאָז ןעֶראָועֶג ןעֶנופעֶג רְנאַה ןייז ןיִא זיִא רֶע 'גּוא םֶהיֵא
 גוא םיִקיִדַצ עֶסיֹורְג יד ; ףיוא טְסייֵרְנעֶג ךיז טאָה ץֶראַה ןייַז יגל הננ ,ןעֶרעוֶו
 קירצה ףסוי זַא ןעֶזייַו ּוצ ןעֶלְהיִפְנָא ְךיִׁש טיִמ ץיִלאַּפ ןייַז ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע
 ןְהעֶצ יד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע נּוא אי .ףיש ןעֶגעוֶו ןעֶראוַנעֶג טפיוקראפ זיא
 ומְלִפ גּוא םיִמֲעַמ עֶרְהיִא ּטיִמ הָרֹּת יד ןֶעייֵמְׁש ראַפ ייֵז סאוָו יִמָכָ עֶסיֹורְג
 םיִא טְלאָז רֶהיֵא תֶמֶא טיִמ ןיר םעֶד טע'קספ יגיד , ייֵז ּוצ טְנאָזעֶג םאָה גוא
 ראלק וא גיִמְכיִר ראָנ רָהיִא טְלאָז רֶהיֵא ןעֶגאָז ןעֶניִל טיִמ ןעֶמיִרקְראַפ טיִג

 ןעּבעגסיֹורַא 18 14 (8"ע רווחמ)
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 והואיִצּוה םֶאיִּכ ֹורְמֶאָל בֶוָכְּב ּוהּותְוַעְּת לאו ,ֹורְׁשֲאַל הֶז
 ֵנְּבִמ ויִחֲאַמ ׁשֵפָנ בֵנֹוג שיא אָצְמִו יִּכ ,ֹורֹואְלּו ֹוּתיִמֲאַל
 תמו ול ּונֲעָּב םֵה ;וגאײח ,ֹורְכְמּו ֹוּב רֶמֵעְתִהְו לֵאָרְׂשִי
 ,ּוהּורְכִמ םֶהיֵחֲא רֶׁשֲא םֶכיֵתֹובָא הָיַא םָנ .אּוהַה בֶנֵנַה
 ,ּוהּונְתֶנ םיִלָעְנ דַעְבּו ,ּוהּורְחֶס םיִלֹאֵעָמְׁשִי תַחְרֹואְל
 אל םֶכיֵתֹובֲא יִמיִמ יִּכ .םֶכיֵלֲע םִיַמָׁש ןיד ּולְּבַק םֶּתַאְו
 םֶּתַאְו ,םֶכיֵנְפִל םֶנָד יִתיִיָה םייחב ּויָה םִאְו .םֶכָּכ אָצְמִנ
 ,םיִמָי תֶשלֶש ּונָל הָנִת ןֵמְז :וגאש ,םֶכיֵתֹובֲא ןוע ּואְׂשֹּת
 םיִבייח ּונֲא םִא ,םיִמֹורְמִמ רֶבֶדֵה רַזְנִנ םִא ערְנָש דע
 ועו ועזו ולח .םיִמֲחַר אָלְמ תַריִזְנִּב לֹוּבִסִנ :םיִמָׁשֲאַו
 רצ 7

 הרותה ירידא
 ןיִּבאָה גוא ,טכאנ ראפ זיוה טְסאנ ַא ןיא
 ,שיִפ ,ןיִסֶע ןעֶּבעֶג ייז לאָז ןעֶמ ןעְסייָהעֶג
 עֶנעֶמאָרְּבעֶג נּוא ׁשייֵלְפ עֶטְכאָקעֶג ,ׁשייֵלְפי

 הָדּועְס עֶכייֵרַא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה ייֵז שוילָפ
 ןעֶראָועֶג זיִא םָע ,ןייונ ןעֶרֶעייֵט טיִמי

 ןְּבעֶג לאָז ןעֶמ ןעֶסייֵהעֶג ייֵז ןעֶּבאָה ,טְכאַג
 ןעֶפאָלְׁש ןעֶמְראָר ןעֶלאָז יִיָז בּומָש עֶסיֹורְג ַא

 ט"ע שוריפ
 טְרעוֶו סֶע זא ימי 5 .ןעֶּבעֶגְסיֹורַא

 ןּופ ׁשָתָנ א טעיֶבְנִגׁשְטְנעֶמ ַא ןעֶנּופעֶג

 .אָּב םֶהיֶא טעוֶו נּוא רעֶדיִרְּב עֶנייַז
 םֶהיֵא עוו נוא טְכעֶנק א יונ ןעֶלְרְנאַה
 ןעֶּבאַה ייֵז יֹוָנ יי וכ ₪ , ןעפינקראפ
 רעֶגיִזאָר רעֶד סאָדטְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא

 גּוא טְלעֶדְנאַהְראַפ םֶהיֵא ךעֶּבאָה ןוא טפיוקראפ ףסוי רעֶרּורְּב רֶעייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶדנ יש ראפ םיִלאֵעָמְׂשִ רעֶדְניִזייֵר עינַפְמאַָא וצ ןעֶּבעֶגעֶגְקעוֶוַא םֶהיִא
 ייז ןעֶּבאָה םֶהיֵא ךיִפ ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה יז סאו ןעֶרְליִג גיִצְנאוָוְצ יד ריֵפ
 טאג ןופ ןיד םעֶד ןייז לַּבַקְמ טְזּומ רֶהיֵא נּוא סת | [ףיַז ראפ ְךיִׁש טְפיוקעֶג
 זיִא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵא ןּופ נעֶט יִד ןּופ ןעֶד ,ףייא ףיוא לעֶמיִה ןיִא םאוָו
 יִד זא נּוא ,םייז רֶהיִא יונ םיקידצ עֶכְלעֶזַא ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג טיִנ ְךאָנ
 רעֶּבָא ,ךייַא ראַפ ןע ןועֶג ןר ייֵז ְךיִא טְלאוָו טְּבעֶלעֶג טְנייַה ןעֶמְלאוָו םיִטָבְׁש
 ,טְנאָזעֶג ייז ןעֶּבאָה ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵא ןופ רֶניִז יד ןעֶרייֵל רֶהיֵא טְזּומ טְנייַח
 ביוא ןעֶרעוֶו ראוָועֶג ןעֶלעוֶו ריִמ זיִּב ּפָא זָנּוא ּביִג געֶמ ייֵרְד ןופ טייֵצ ַא וש
 גירְלּוׁש ןעֶנעֶז ריִמ ּביֹוא ,לעָמיִה ןּופ ןעֶראַועֶג רַזְגַנ זְנּוא ףיוא זיִא ףאז יִד

 רֶע סאוָו אּוה ְךּורָּב שודקה ןּופ רַזְנ םעֶד ןעֶדייֵל ריִמ ןעֶלעוֶו ,גיִרְניִז גוא |

 גּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶראוָועֶג עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז יש ומ . "םיָמֲחַר אֵלֵמ, טְסייֵח
 *עָנְסיוא ןעֶניוא עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה גוא .קעֶרְׁש ןּופ טְריִרּוצ גּוא טְרעֶטיִצְרעֶר

 םֵׁש םעֶר ןעֶנאַמְרעֶר לאָז רֶע סאָד ,לֹודָג ןַהֹּכ לאֵעָמְׁשִי יִּבַר ףיוא טְלעֶטְׁש
 שרופמה 14 14 (ט"ע רוזחמ)
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 ריִּכְזַהְל , ומיניע ּונתנ לודנ ןמכ לאעמשי יבכר לע , ומָלּב
 הרזנה הֶאְּבִי םא תַעַדָל ,ֹומיָנֹודֲאַל "תופעל םשה תא
 ריִּכְזִהְ ומְצַע לֵאעָמְׁשִי "בר רה ;ונאמח , ֹומיָהלֲא תאמ
 שיאה .תאמ לאשו םורמל הֶלָעו , םיִדּולְסִּב םשח תא
 , םידידיו םיקידצ םֶביִלַע ולס 5 םנו , םידבה שובל
 ,םיִדָּכְלִנ םעוֶא תאזּב וכ דוגְרפה ירוחַאמ יתעמש ןמ כ יִּכ
 םנְרָהְל לעילְּבִה הצו ,לֵא רַמֲאַמ ויָרֵבֲחַל דיִגָהְו דרי
 ילודג םֵהָׁש הָלָחִּת ואיצוה םהמ םינשו ,לֵאָלְו 'חכַּב
 ב ןועמש ןְּברְו לֹודָנ ןמכ לאֵעָמְׁשִי יבר ,לֵאָרְׂשִי
 הלחת ונמ ושאר תור ? ןנאמח ,לֵאָרְׂשִי אישנ לאיְלִמִ
 תַהיִמְּב הֶארֶא פאו הָלֵחְּת ינָנְרה ֹול םַנְו ןֹועְבִל הָּבְרַה
 לֵפְנְ .ןֹועְפִצ הֶו הו תולְרונ ליִפ ליִּפַהְלּו , ןועְמִּב ר ודְל תֶרֶׁשֶמ

 ט"ע שוריפ |
 לאָו רֶע יִדְּכ ,הָשּודְק טיִמ ׁשֶרופְמַה
 רֶעייֵז טאָג וצ ןייֵגְפיֹוא םעֶד ְךֶרּוד
 ביוא ןעֶרעוֶו ראוָועֶג לאָז רֶע ,ןעֶרעֶה
 ,טאָג רֶעייֵז ןופ םיורא זיִא הָריִזְג יד
 יֵעָג רֶהַּמִמ ְךיִז טאָה לאֵעָמְׁשִי יִּבַר רֵהֶש

 הרותה ירידא
 יעָנ טאָה תִיַּבַה לַעַּב רעֶד ,ןעֶמאַזּוצ עלא
 לייוַוְרעֶר , ןּוהְמ יֹוזַא לאָז ןעֶמ ןעֶסייֵה
 זיִא ןעֶפאָלְׁש ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ייֵז רעֶרייֵא
 ןיִא ,רעֶדְמעֶרְפ א ןאמיִרֶא א ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 טאָה רֶע לעקניוו א ןיא טְצעֶזעֶג ְךיִז טאָה
 5עקימש ַא ליִקעֶז ןייז ןופ ןעֶמּונעֶג םיורא

 טְגנעֶרְּגעֶגְנייַרַא טאָה גוא טיֹורְּב ןעקיט םש םעֶד טְנאַמְרעֶר מאה וא ןעֶזעוֶו
 םעֶד טְנעֶרְפעֶג טאָה גּוא לעֶמיִה ןיִא ףורא זיִא נּוא שיִנְרעֶטיִצ טימ ׁשֶרֹופְמַה
 ,טְגאָזעֶג םיִא פֵאיִרְבַג טאָה פג מדמה שובל, טְסייֵה רֶע סאוָו לֵאיִרְבַג ךָאָלְמ
 ךיִא ּבאָה יוזֲא םּוראוָו , םיקידצ עֶטְּביִלעֶג רֶהיֵא יא ףיוא לָבקמ טייַז ומ
 ריִא םעוֶו ְךאַז רעֶד טיִמ סאָד לָכיַה ןופ תָכורָּפ םעֶר רעֶטְניִה ןּופ טְרעֶהעֶג
 טְרעֶדיִנעֶגְּפאַרַא לאַעָמׁשִי 'ר טאָה יינְו ד ,םיומ םּוצ ןעֶרעוֶו עֶגנאווצאַב
 רעֶד נּוא האו , טאָג ךיפ טאָּבַעְג סאָד םיִרָבַח עֶנייַז ּוצ טְגאָזעֶג טאָה גּוא
 נא סי ,טְּפאַרְק טיִמ גוא ַחֹּכ טיִמ ןעֶמייֵמ יֵז ןעֶסייֵהעֶג טאָה רש רעֶּטְכעֶלְׂש
 ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו ןעֶנע'ָגְרַה ןעֶטְׁשֶרֶע םּוצ ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹוא ןעֶמ טאָה ייֵז ןופ ייוֵוְצ
 נוא לֹודָנ ה לאֵעָמְשִי 'ר זיִא סאָד ,לֵאָרְׂשִי יִר ןופ עֶמְמעֶרְנ יד ןעוֶועֶג
 קְראַטְש טאָה ןועמש יִּבַר תו .אְרשי ןופ איִׂשָנ רעֶד לֵאיִלְמִ ןֶּב ןֶּב ןֹועְמִׁש 'ר
 נא פאק ןייז ןעֶדייִנְׁשִּפֶא רעֶהיִרְּפ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא רש םעֶד ןעֶמעֶּבעֶג
 טיוט םעֶד ןיִא ןעֶהעֶז טיִנ לאָז ְךיֶא יִדְּכ רעֶהיִרְפ ְךיִמ טייֵּט טְנאָזעֶג טאָה
 ּשעֶמיִה ןיִא טְניֹואוו סאָו טאָג ןופ רעֶניִדאַּב רעֶד לֹודָנ ןָמּכ לאֵעָמְׁשִי ִּבַר ןופ
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 ,רֶפ רושָּכ רַהְמ ומְד ְךֹוּפְׁשִל :ןֹועְמִׁש ןֵּבַר לע לֶרֹוגַה
 .רָפֹוׁשַּכ רמ לֹוקְּב ויָלָע חַרֶצְו ולָמְנ ושאר ְֵּתְחִנָׁשְבּו
 הָּתַע ְךיִאְו .רָפְׁש יִרְמֶאְּב תורוחל תֶרֶהַמְמַח ןֹוׁשָלַה יא
 ,הָדְרֲחַּב ויָלָע הֶכָּב דאָמ הַמ :וגאטח .רָפָעָה תֶא תֶכָחול
 .הדמע לאֵעְמְׁשִי יִּבַר לש ֹותְיֵכְּב לוקל לַעַיַלְּב תַּב
 ותיח ָהיֶבָא תֶאֵמ הָלֲאָׁשְו ,הֶדֶמָח הבל ויִפי ראות
 ורוע םיִשְפַהְל :ותושעל הֶז רֶבָד לַעיִלְּב ץֶאַנ .הֶריִמָעַהְל
 ,ֹותֹוׂשֲעַל הֶז רָבָד בַּכִע אלו .ֹוּתְאֵמ הָלֲאָׁש ויָנָּפ לַעֵמ
 רָצֹויְל רַמ לֹוקְּב חַרֶצ ןיִליִפְּת םֹוקָמִל עיִנֵָׁשִכּ
 וזו הרות ּוז ,הָרָמְּב ּוקֲעָצ הָלֶעַמ יִפְרַש :ונאײח ,ֹותָמְׁשִנ
 לֹודְגַה ּךֶמְש ץֵאנִמ ביוא .הָרֹוא הֶמְלׁשַּכ הָטוְע ּהָרָכְׂש

 הרותה ירידא
 ןעֶסעֶנעֶגְּפָא טאָה נוא רעֶסאוַו טְראוָוְק 8
 טְגייֵלעֶג ףיז טאָה נּוא ,הָדּועְס עֶטיִרָא ןייז
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶגעֶז םיִרֲחֹוס יִד ,ןעֶפאָלְׁש
 ןעֶפאָלְטִנַא ןעֶנעֶז נוא טְכאַנ רעֶר ןעֶטיִמ ןיִא
 רֶעייֵז ראפ טְלְהאָצעֶּב טְׁשיִנ ןעֶּבאָה גוא

 זיא היִרְּפ רעֶד ןיִא ,ןעֶקְניִרְט נּוא ןעֶסֶע
 טְסאנ ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא תִיַּבַה לַעַּב רעֶד

 ט"ע שוריפ
 לרוג ןעֶפְראוַו ןעֶסייֵהעֶג רֵׂש רעד טאָה
 .ןועמש 'ר ףוא לָרֹוג רעֶד ןעֶלאַפעֶג זיא
 יוִו טּולְּב ןייז ןעֶמיִנְראַפ וצ יסד רול
 טְלייַאעֶג רַׂש רעֶד טאָה ,םקָא ןייִא ןופ
 ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא םֶהיֵא טאָה עמ זַא נא

 ןעֶמּונעֶג לאֵעַמְׁשִי 'ר טאָה פאק ןייז
 יונ יוזָא לוק רעֶטיִּבַא טי םֶהיֵא רעֶּביא ןעְניִרָשְעְג טאָה נוא פאק םעֶד
 טְלייֵאעֶג אה סאוָו ננּוצ יד ןעֶגיִרְׁשעֶג ייו] טְגאָזעֶג טאָה וא רפוש ַא טיִמ
 יד טְצעֶי יִז טְקעֶל ױזַא יוִו נוא הרות רעד ןּופ דייר עֶנייֵׁש יד ןעֶנְרעֶל וצ
 ֶיייִוועְנ םֶהיֵא רעָּביִא לאֵעָמְׁשִי ֵבַר טאָה קְראַמְׁש רֶעייִז יוִו ויס הפ , ךֶרֶע
 ןייטש ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא רש ןעֶמְבעֶלְׂש םעֶד "ןופ רעֶטְכאָמ יד ,ׂשיִנְרעֶטיִצ טיִמ
 טְסּולְנעֶג ןעֶצְראַה ןיִא יִז טאָה טְלאַטְׁשעֶג ןייז . לוק ןעֶגיִדְנעֶגייוַ ןייז ניִדְנעֶרעֶה
 רעֶד יג זַאנ ,ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל םֶהיֵא לאז רֶע רעֶמאַפ רֶהיֵא ןעֶטעֶּבעֶג ִ טאָה
 רעֶריוִו םֶהיֵא יִז טאָה ןּוהְט ּוצ ְךאַז יד ןעוֶועֶג הָזַבְמ 'טאָה רש רעֶטְכעֶלׁש

 פיִנ רֶע םאָה םיִנֵּפ ךייז ןופ טיוה יִד ןֶעיִצְּפַא םֶהיֵא אָז רֶע ןעֶמעֶּבעֶג

 יִפֶא טְכייֵרְנעֶג טאָה רֶע זַא נּוא טיִנלָשְנּו , ןוהמ ּוצ ְךאַז יד ןעֶטְלאַהעֶגפיוא
 לאֵעַמְׁשִי ִּבַר טאה ןיליפת םנייל ןעֶמ ואוו טֶרָא םעֶד ןּופ םיוה יד ןעֶהיִצוצ

 ..הָמָשְנ ןייז ןּופ רעֶפעֶשאַּב םעֶד ּוצ לוק .רעֶטיִּב ןייֵא טיִמ ןעֶנְיִרְׁשעֶג
 עֶרעֶטיִּב טיִמ ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה לעֶמיִה ןופ םיִכָאְלַמ עֶגיִרְנעֶנעֶרְּב יד הל יפוש
 ּמאָנ ור הָרוּת רעֶד ןּופ רַכְׂש רעֶד ןייז ןעֶד סאָר .לאָז הר וונ + הנה . , תולס
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 תַּב הָתְנָע .הָרּות יִרְבִד . ףֵדַנְמּ רחמי ,אָרּנַהְ

 יֵנְפְלִמ איה הרי \ םיִמודה תישא והובו והותל , םימל
 ירחאמ וגרַהְנ םידיקפ : ; ןנאטח ,םִיְמֹוי תד ימויקמ ָה הולבכ

 ,תֹויְְִכּ ןֹומיִרְּכ תֹוָּצִמ יאולמ .תויָסנכ יִּתַּב תבש
 וקרסו ,תויתוא יִרְתַּכ שרוד אָביִכַע יִּבִר תֶא ואיצוהו
 ןֶב אָניִנֲה יִּבַר איִצֹוהְל הִוָצ ; תֹויִפיֵּפ תֹוקָרָסַמְּב רָׂשִּב

 ,ומלוג ופרש תֹורֹומְז יליבחבו ,ֹומְלּוא תיֵּבִמ ןֹויְדַרְּת
 ּקְלִּתְסִנָׂשְכּו ,ןבִּצַע בָּכִע ְל וּבִל לע ומש רמצ לש ןיִנּופְסּו

 אא

 ט"ע שוריפ
 טְכיִל ןיִא ףיז טְסְלעֶקְיוִו ּוד סאוָו
 רעֶד לאז ריילק ןייֵא ןיִא יונ ױזַא
 ןעֶסיֹורְג ] ןייד עֶגְרעֶצ רעֶד יוזא דְנייַפ

 טעֶּפְש רֶע ןעֶמאָנ ןעֶגיִטְבְראָפ וא
 .הָרֹוּת תעָד ןופ טְרעֶטְסעֶל נוא

 לוק תַּב ןייִא טְרעֶפְטְנֶעיִג טאָה הת

 הרותה ירידא
 . אָטיִנ ןעֶנעֶז םיִרֲחֹוס יִד טְהעֶז רֶע ,ּבּוטְׁש
 ,ןאַמיִרָא םעֶד ןעֶפאָרְטעֶג ראָנ טאָה רֶע
 זַא ןאַמיִרָא םעֶד ףיוא טְנייֵמעֶג םאָה רע
 טאָה ,םיִרֲחֹוס יִד ןופ רעֶנייֵא ףיוא זיא רֶע
 נּוא ,ןעֶגאָלְׁשעֶג קְראַטְש ןאַמיִרָא םעֶד רֶע

 ןיִא טְרְהיִפעָג קעווא םֶהיֵא םאָה ןעמ
 םאָה רעֶמעֶּפְׁש געֶט עֶכיֵלְטֶע ןיִא ,הָסיִפְּת

 ְךייַא ןּופ לוק ןייא יוזא לְהאָמַא ְךאָנ } עֶרעֶה לעוֶו ְךיִא זַא ,לעוֶמיִה ןּופ
 לעוו טְסיוִו וצ גּוא טְשיִנ ּוצ ,רעֶסאוַו ּוצ טְלעוֶו יד ןירעק םּוא ְךיִא לעונ
 לַּבִקְמ טייַז ריִמ ןּופ זיִא הֶרֶזְג יִד חו ,דרֶע נּוא לעֶמיִה יִד ןעֶכאַמ ךיא
 יעָג ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא יִז סאוָו ,הָרֹוּת יִד םייקמ טייַז רֶהיֵא סאוָו םיקידצ רֶהיִא
 . ןעֶראוָועֶג ןעֶפטשעֶּב זיִא טְלעוֶו יִד רעֶדייֵא רֶהאָי רְנעֶזיוט ייוֵוְצ ןעֶראוָו
 ןעֶציִז ןעֶגעֶלְפ סאוָו םיִקיִדְצ יד ןעֶראוָועֶג טעיֶגְרַה' עֶג ןעֶנעֶז םָע וגל םידיקפ
 טיִמ לופ ןעֶנעֶז יִָלְט , להוש ןיִא הָרוּת ןעֶנְרעֶל נ נּוא טְכאַנ רעֶד ןיִא טעֶּפְׁש
 ַחַּבְזִמ ןופ ןעֶלְקְניוִו יד יוִו גּוא ףיִלְדְנעֶרעֶק םיִמ םיֹורְגְליִמ ןייֵא יו תֹוָצַמ
 טאָה ְּךאָנ רעֶד ּיייֵנייַז ,תֹונָּבְרַק ןופ טּולְּב עֶטְגְנעֶרְּפְׁשיִג טיִמ לופ ןעֶנעֶז סאו
 עֶלַא ףיוא תֹוׁשָרְד טֶנֶע ְשְרצעֶג טאָה רֶע סאוָו אָביִקַע 'ר ןעֶניֹוציִנְסיֹוא ןעֶמ
 ייֵז נוא וקלפ .טְנייֵרְקעֶּב ייֵז םיִמ ןעֶנעֶז הָרֹוּתַה יויִתֹוא יִד סאוָו ְךיֶלְכיִרְמְׁש
 ְךאָנ רעֶד לא .ְךיִלְמעַק עֶּפְראַש עֶנְרעֶנייֵא טיִמ שיילפ ןייז טְמעֶקעֶג ןעֶּבאָה
 ,טְלעֶציִג ןייז ןּופ ןויְדַרְּת ןֶּב אָיְנִנִח 'ר ןעֶהיִצּוצְסיֹוא ןעֶטאָּבעֶג רש רעֶד טאָה
 גוא ןיִנייִפּו ,ןעֶגייוַוְצ ןּופ יִלְטִניִּב טיִמ טְנעֶרְּב ראפ ףּוג ןייז טאָה ןעֶמ וא
 וצ ףיוא יִדָּכ ץְראַה ןייז ףיוא טְגייֵלעֶג יז ןעֶּבאָה לאוו רעקיִמש עֶסאַג
 רָע זיא ןעֶמּונעֶג ּםאָרַא לאוָו יד טאָה ןעֶמ זַא נוא טיוט ןייַז ןעֶטְלאַה
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 ישודק לע ּונְנֹוק :וגאטח ,ֹומָע הֶרֹוּת רָּפֵסְו ףֶרֶׂשְנ דימ
 שדקל .ןָמְד ףפשנ טֶעּומ רֵבָד לַע יִּ .ןמלא אל םע
 תיִצּו יִּבַר תַגיִרֲהַּב צי ּורְסֶמ םִיַמָׁש םֵׁש

 יִּבַר תנירחב .ַעּוׁשֲעַׁש לָּכ לבל ףפהנו "עומד ןיע
 םֶסיִרְּכּואְלִמּו יַנֵעְמּויִרְצ ִנּותַחְׁש :וגאטח ,ַעּומַׁש ןָּב רֶזֲעְלַא
 ןֶּב אָניִנֲה יִּבְר תַניִרֲהַּב .יַנֲעָלְו שור יֵמ יִנּוקְׁשִהְו .יַנָרֲעָמ
 תחל ּונֲאַמּו .רֵפָהֶל תֹוָצִמ תֹורְצ ּוניֵלָע ּופְקִּת ;יאַניִכֲח
 ומְּכ .רֶפָׁש יִרָמִא תוגוהה תֹוׁשָפָנ םִא יִּכ רָפֹוכְו ןוה
 .הממושה הָניִדֲע יִנָּב ּונּותֲחְי ;ואטח ,רפוסה בֶבָׁשִי יִּבַר
 .הָמֵבְו המ ונממ וגרהו .הָמָדֲא יִכְלַמ לָּכִמ ונל וערה

 | הרותה ירידא

 ,טֶּפְׁשִמ םּוצ ןאַמיִרָא םעֶד ןעֶפּורעֶג ןעֶּמ
 ריִמ גאָז ,טָפּוש םעֶד טְגעֶרְּפעֶג רֶע טאָה
 טאה .טְניִדְניִזעֶג םיִרֲחֹוס יִד ןעֶּבאָה סאוָו

 ןעֶמעֶגעֶג ןעֶּבאָה ייֵז טְגאָזעֶג טָּפֹוׁש רעֶד
 נוא ,ׁשייֵלְפ עֶרֶעייֵט נּוא ׁשיִפ עֶרֶעייֵט

 נּוא ,ןייַו ןעֶרֶעויט .ןעֶקְנּורְמעֶג ןעֶּבאָה
 ,טְלְהאָצעֶּג טיִנ ןיִּבאָה נוא ןעֶּפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז

 ט"ע שוריפ
 ףצ ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּב ראפ ָּּכיִּת
 טְגאָלְק ניק ,הָרֹוּת רֵּפַס ַא טיִמ ןעֶמאַז
 זמּביילְּב רֶהיֵא סאו קְלאַּפ גיֶלייֵה ריִא
 רעֶּביִא סאָד ,טאָג ןָא "יא טְשיִנ
 ְךעֶסאַנ ראַפ ןיִא ְךאַז ענייֵלק ןייֵא ױזַא
 שרקמ יִרְּכ טּולְּב רֶעייֵז ןעֶראוָועֶג

 טעיָנְרַה'עֶג טאָה ןעֶמ תַעְּב ןעוֶועֶג ׁשֵּפָנ רַסֹומ ְךיִז ייז ןעֶּבאָה ןייַז וצ םֵׁׂשַה
 נָא טּוה זמ שיִנְרעֶטיִצַא הֶדָעְו , הָרֹוּת רעֶד ןופ רעֶדייִׁשאַּב םעֶד תיִּפְצּוח 'ר
 זיִא םָע נּוא ןעֶרעֶרְט טְניִר גיוא רערעי נּוא ,םאָד טְרעֶה סאוָו רעֶד ןעֶמעֶג
 רֶזָעְלֶא ִּבַר ןּופ הָניִרֲה רעֶר ָךְרּוד גאָלַק ּוצ דייֵרְפ עלא ןעֶראוָועֶג טרעקראפ
 רעֶגיִניפ נוא רעֶגיִדייֵלאַּב עֶנייַמ ,ןעֶּבְראַרְראַפ ְךיִמ ןעֶּבאָה ייֵז יִנֹותָחִׁש ַעּמַׁש ב
 ןעֶּבאָה ריִמ גוא זייפש עֶסיִז עֶנייֵט ןופ ךיוּב רָעייִז טְלְהיִּפעֶגְנָא ןעֶּבאָה נּוא
 יִּבַר ןופ הָניִרֲה רעֶד ךֶרּוד לאנ יונ רעֶסאוַו עֶרעֶטיִּב ןעֶקְניִרְט ןעֶּבעֶגעֶג ייֵז
 ּחֹורָצ יִד זנוא ףיוא טְקְראַטְׁשעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה םִע ּיײלִּק ,יאַניִכֲח ןֶּב אָניִנֲח
 רְלעֶג ןעֶמעֶנ טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז ונסו , תֹוָצמ ןּופ ןעֶרעֶטְׁשְראַפ ּוצ נּוא
 ּומְנעֶרעֶלעֶג הָרֹוּת ןעֶּבאָה םאוָו תֹוׂשָפְנ ןעֶגְנעֶרְּבּוצְמּוא ראַנ גנּוזייֵלְסיוא נּוא
 רעֶדְניִק יד ןעֶבאַרְּבּוצ זְנּוא ןעֶּבאָה יז ּונּותָחִי , רפוס רעֶד בָבָשי יִּבַר יונ ױזַא
 ןעֶרעוֶו ּוצ טְסיוִוְראַפ טְרעוֶו זיִא יז סאוָו םֶרָא הָכּולֶמ עג יִָסּולילאוָו יד ןופ
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ .םיִכָלְמ עֶלַא ןּופ רעֶמ ןּוהְמעָג םיִמְכעֶלְׁש זָנּוא ןעֶּבאָה ייֵז
 .הָמָד ןָּב הָדּוהְי יִּבַר טיִמ תֹוׁשָפְנ הָמֵכָו הָמַּכ טעיֶגְרַה'עֶג זנּוא ןופ ןעֶּבאָה נּוא
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 ׁשֵא בלע תיֵּב ָּתְרַּבִד .הָמָד ןֶּב הָדּוהְי יִּבַר תַניִרַהַּב
 עז 2 ,הָבָּכ םרוא שק הָּתע ןה .הָבָהֶל ףסוי תיִב
 הָרָשָע גֹורֲהַל ּומיִּכְסִה יִּכ .אָּבַה םֹויַה רּועיִבְּב םֶתָמֹוק
 ונתַאְרִק תאז ;ואמח .אָבּב ןֵּב הָדּוהְי יִּבַר םִע םיקידצ
 תַּכְסַה םֹורְמִמ .ןּונָאְו לּופָׁש בל ּונכפשו .ןּוניִשּב ּונְרַפָסְ
 ,םיִמֹורְמִמ הָמיִּבַה ןונח :ןּונחו םוחר לֵא יי יי ,ןּונֲחַּת
 יןךוגרפּב הָאְרִּת ,םיִמָד תיִצְמַתְו םיקידצה םד תכֹוּפְׁשִּת

 ;םיִמֲחַר אָמְּכ לע בֵׁשֹוי ְךֶלֶמ לא .םיִמָתְּכ רָבֲעַהְ
 בֹוקֲעָי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכְָו ָּתְרַמָא רֶׁשֲאַּכ תֹובָא תיִרָּב ּונָל רֹוכְז

 רוּכְזָא םֶהָרְבַא יִתיִרְּב תֶא םֵאְו קֶחֶצִי יִתיִרְּב תֶא ףאו
 : רֹוּכְזֶא ץֶרֶאָהְ

 רֶׁשֲא םיִנֹוׁשאֵר תיִרְּב םֶהָל יִּתְרַכָזְו . ָּתְרַמָא רֶׁשַּכ םיִנושאָר תיִרְּב ּונָל רֹוכְּז
 2 ִנָא םיִהֹלאָל םֶהָל תיל םיוגַה יניעל םִיַרְצִמ ץֶרָאַמ םָתֹוא יִתאָצֹוה

 אל םֶהיֵביוא ץראּב םֶהֹויְהִּב תאז םַג ףאו ונָּתְחַמְבִהָׂש המ ּונָמֲע הֶשַע
 א אמו

 הרותה ירירא ט"ע שוריפ
 6 ו ו ןאַמירָא רעֶד טאָה ּור אּוה ְךּורָּב טאָנ שא בלו תיג ד
 עֶרֶעייֵמ עֶכְלעֶזַא ּוליִפֲא ְיִא ּבאָה על ךיִא - . ןּופ זיוה כאר זַא עב טְסאָה
 ןייק ּבאָה יא ,ןְהעֶזיִג טיִנ גְראוַוְנעֶסֶע ה סאָד נוא רֶעייַפ ּוצ ו ֶנ זיא

 ,ׁשייֵלְּפ ןעֶטאָרְּבעֶג ןעֶסעֶגעֶג טְׁשיִנ לאמ ידך טאָה ףֹומ םּוצ םאַלְּפ וצ ףסוי ן ןופ
 יעְג ןופ םעַמ םעֶד טְשיִג ראָג סייוַו ףיִא יח .ןעֶׁשאָלְראַפ טְכיִל רֶעייֵז יורְמִׁש

 ףיוא לְהאְמ ןייק ּבאָה ףיִא , שוילפ ןעֶטאָרְּב רֶעייֵז םוטְשְראַפ טאָג : עֶגיִרעֶּבעֶל יו

 יז לייונ ,אֹובָל דיִתָעְל ןייז ןד טְסעוֶו ּוד סאוָו רֶעייַפ םעֶד טיִמ ץְלאָמְׁש
 ,אָבָּב ןֶּב ב הָדּוהְי יִּבַר םימ םיקירצ ןְהעֶצ ןעֶנע'ִגְרַה ּוצ ןעוֶועֶג םיִּכְסַמ ןעֶּבאָה

 םֶע ןעֶּבאָה 'ריִמ נא נפ .ןעֶפאָרְּעֶג ֶלֵא זְנּוא טאָה עֶגיִזאָד םאָר תיא
 עֶגיִרעֶריִג רעֶזְנּוא ןעֶסאָנְראַפ ןעֶּבאָה ריִמ ווא וכו , דייֵר םיִמ 'טְלייֵצְרעֶר
 טאָנ א ,טעַּבעֶג רעֶזְנּוא םעֶנְראַפ לעֶמיִה םעֶר ןופ ץְראַה עֶגיִרֶעיֹורְמ נוא

 ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ העָז רעֶגיִלעֶזטייֵל גּוא רעֶגיִדְמעֶראַּבְרעֶד טאג רעֶזְנּוא

 גנּוׁשְטעוֶוְקְסיוא נוא םיקידצ יד ןופ ולב םעֶד ןופ גְנּוסיִנְראַפ סא תָבֹוְּׁשִּ

 רוד מלא נּוא הָציִחְמ ןייד ןיא ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג לאָז הפ , טּולְּב רעֶזנּוא ןּופ
 גוא םאַנ "מ למ ,דֶניִ עֶרעֶזְנּוא ןופ ןעֶקעֶלְּפ יִד ןעֶמעֶנְפאָרַא תּוכְז רֶעייז

 ;טייֵקְמיִראַּבְרעֶד ןופ לֶהּוטְׁש םעֶד ףיוא טְציִז סאוָו גיִניֵק
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 בֵׁשָה !םֶהיֵחֹלֶא יי יִנָא יִּכ םַּתִא יִתיִרְּב רֵפָהְל םֶתֹולַכְל םיִּתְלַעָג אֹלְו סיִּתְמַאְמ
 ְְִָּקְ בָׁשְו + ףֶמַחַרְו ךְתּובְׂש תֶא לש ָהלֶא י יי בׁשְו בּותַּכָׁש הָמַּכ ּונָמֲחַרְו ּונֲתּובְׁש
 םא בּותּכָׁש הָמּכ ּונַתַדִנ ץֵּבק ;הָמָׁש :ףיֶהלָא יי % הציפה רֶׁשֲא םיִמֲעָה יֵּכִמ
 חחמ } :ףֶחִָי םָׁשַמּו לא יי צָּכְַי םֵׁשֶמ םִיָָּׁשַה הצְקִּנ חג יְהִי
 תַבוׁש ? ףיֶתאֹמַח ןָנֶעַבְו יֶעָׁשְּפ בַעַב יִתיִחָמ 'בּותַּכָׁש הָמְּכ עכו בַעַּכ ונע
 תֶחֹומ אוה יִכֹנָא יִכנָא ָּתְרַמָא רֶׁשֲאַּכ ֶנַעַמְל ּניֵעָׁשִמ 'הָחְמ ְךיִּתְלַאְנ ִּכ ילא
 חָמִּכ רֶָמָצַכְו גלְׂשַּכ ּוניֵאַמַח ןֵּבְלַה ;רוּכְזֶא אל 'ףיֶתאֹמַחְו יֵנֲעַמְל ףיִעָׂשְפ
 םִא ּוניֵבְלִ גֵלׁשַּכ םיִנָּשַּכ םֶכיֵאַּמַח יִהִי םִא יי רַמאֹי הָחְכִוָנְו אָנ ובל בּותַּכָׁש
 בּותַּכָׂש 'הָמַּכ נֵרֲהַמְ םיִרֹוהְמ םִיַמ ּוניֵלֲע קור ;ּויְהִי רֶמָצּכ עלותכ ומיִדָאָ
 רַהַמֲא םֶכיֵלּולְ לֵּבִמּו םֶכיתֹואְמּומ לֹּכִמ םְֶרְַו םיִרֹוהְּמ םִיַמ םֶכיֵלֲע יִָרָת
 רַּפַכְי הֶּזַה םֹויַב יב בּותַּכָׁש הָמִּכ ּונֵרֲחַטְו הֶּזַה םויַּב ּוניִאָטַח רֵּפַּכ : םֶכְתֶא
 לֵאְו ּוניִלֲע םחר  ורֲהִמִּת ַײ ינפל םֶכיֵתאֹמַח לכמ םֶכְתֶא רהמל םֶכיֵלֲע
 אלו ְתיִמְשי אלו הפרי אל מע = יי םּוחַר לֶא יִּכ בּותַּכָׁש הָמִּכ ונָתיִהְשִּת
 תֶא הָבֲהַאְל ּונֵבָבְל תֶא לֹומּו } םֶהָל 'עַבְשִ רָׁשֲא ךיֶתֹוכֲא תיִרְּב תֶא חַּכְׁשִי
 תֶא הָבֲהַאְל ךֶערַ "בבל תֶאְו ףֶכָבָל תֶא היֶהלֲא יי לָמּו בּותַּבָׂש הָמִּכ ְֶמֶׂש
 חָמִּ ּניִתָׁשִַבְּב גל אֵצֵמִה : : ףייח ןָעַמל ףשפנ לֶבְבּ ְבָבְ לֵכְּב ףיֶהלָא יי יי
 לָבְבּ ךְבֶכָל לָכְּב נָׁשְרְרִת יִּכ ָתאֵצָמּו ףיָקלֶא יי תֶא םָּׁשִמ םָּתְשְקְב בּותָּכָׁש
 םיִתואיִבֲהַו בּותַּכֶׁש הָמְּכ הָתָלְפְּת תיִבְּב ונחמשו + ףשדק רַה לֶא ּונֲאיִבְּת : הֶשֹפַ
 יִהָּבְזִמ לַע ןוצרל םֶהיֵחְב םֶהיֵתֹולוע יתלפת תיִבָּב םיִּתְחַמְׂשְו ישרק רַה לֶא

 ; םיִמַעָה לָבָ ארקי הָלִפְּת תיֵּב יִתיִב יִּכ

 םיִמָחַרְּב לֵּבַקְו ּוניֵלֶע םָחֵרְו סּוח ּוניֵחֹלֲא יי ונלוק עמש
 הֶבּוׁשָנְו ךיִלֵא י יי ּונֵביִׁשֲה ;ּונֲתָלִפְּת תֶא "ןוצרבו

 .ּונָניִנַה הָניִּב יי הָניִזֲאַה ּוניֵרְמֶא ;םֶדֵקְּכ ּוניֵמְי ׁשֶדֵח
 ונרוצ יי יִנָפְל ּונֵּבִל ןויָנָהְו ּוניִפ יִרְמִא ןוצְרָל ּויְהִי
 חקמ לא ףךשדק ַחּורְו ְךיֶנָפְלִמ ּונֵכיִלְׁשַּת לא :ּונֵלֲאֹונְ
 לא ונחכ תֹולְכִּכ הָנְקְז תַעְל ּונֵכיִלְשַּת לֵא :ּונָמִמ
 ;ּונָמִמ קמרמ לאו ּוניֵהֹלֶא יי ונבזעת לא :ּונֵבְַעַּת
 הֶּתַא יִּכ ושביו ּוניִאְנוש וארו הָבּוטְל תֹוא ּונָמִע הָׂשֲע

 הרותה ירידא

 ףיִמ גוא ןעֶקנּורְמעֶג נוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה ףיִא ,ןעֶקְנּרְטעֶג ןייַו ןייק ןיִּבעֶל ןיימ
 טְראַּפְׁשעֶגְנייַא נוא ןעֶנאָלְׁשעֶג ןעָמ טאָה עֶדְמעֶרְפ , ןעֶקְנּורְפעֶג טיִנ רֶעיִּב ּוליִפֲא ּבאָה

 רעה ןעֶּבאָה םיִרֲחֹוס יר ,הָסיִפְּת ןיִא טְשיִנ ראָג ייז ןעק ףיִא סאוָו ןעָׁשְטְנעֶמ

 4 זש (ט"ע רוווחפ)
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 הָנֲעַת הָּתַא ּונלָחּוה יי ְךֶל יִּכ :ּונָּתְמַחַנְו ּונָּתְרִזֲע =
 :ּוניָהְלַא יִנֹדָא

 רַפָּת לֵאְו , ּונָמיִלְכַּת לֵאְו ּונֵׁשְטִּת לֵאו ונבזעה לֵא ,ּוניִתוכֲא יֵהֹלאָו וניָתְַא
 פה , ךיֶכָרָר ּונְרֹוה ל היֶתֹוְצְמ ונרמל ךֶתָרֹותְל ּונֵבְרִק , ונָּתֶא ךְתיִרְּב

 תֶמֲאַּב ףיֶלֵא בּוׁשָנְו . ףָתָבֲהֲאָל ונֵבָבְל תֶא לומּו ;ףֶמְׂש תֶא הֶאְריִל נבל

 | ירְֵדִּ בּותַּכַּכ ונֹוֲעַל חַלְָתְו לוחמת לודָנה ףֶמָׁש ןעמל ,םָלָׁש בַלְבִּל

 : אוה בר יִּכ ינועל תְחְלסְ . ףְמׁש | מל : ףשדק

 נָא יִּכ ; ּונָל רָּפַּכ ,ּונָל לַחָמ ל חַלֶס וניָתֹובֲא יהלאו וניִחלָא

 הָתַאְו ףתלחנ נא : .ונקלח התא .ףילחק נָא ,ּונָנודֲא התאו

 נָא , ונְרמונ הָּתַאְו ךֶכְרַּכ ּונֲָא ,ּונֵעֹור הֵּתַאְו ףנאצ ונא .ּונְלרוג

 תל נָא ,ֹונֵדֹוד התא יע ֹונֲא ,ּונְרְצֹו הָּתַאְו תל

 חמו | רוע ישק נָא , ןונחו םּוחַר הָּתְַ םיִנָפ רע נָא + זנרימאמ
 לְֵּכ ּונימי ּונֲא , םיִמֲחַר אָלִמ הֵּתַאְו וע ִאְלִמ נָא ,םִיּפַא דא

 ;ּומָּתִי אל ךיֶתֹונְשּ אוה הֵּתַאְו , 'רֵבֹוע

 ּונֵתְלִפִּת ךינפל אבֵּת זאָנָא ייפ .ּוניֵתֹובֲא יקלאו וניָחלֶא
 ישקּו םיִנפ יזע ּונָא ןיֵאָׁש ,ּונֵתָנחְּתִמ םָלֵעְתִּת לֵאָו

 םיקידצ , ּוניֵתֹובֲא ילו ּוניֵהלֲא יי ךיִנָפְל רמול ,ףֶרֹוע
 ּונאָטֶח וניתובאו ּונֵחַנֲא לָבֲא ,ונאָטַח אֹלְו ּונְחַנֲא

 ,ּונְררָס ,ּגנְצאְנ ,ונררמ ,,גנצל "נב ,עֶר רנצעי :רקש ונלפמ
 ,ּוניִעּת ,ּונָבַעּת ,ּונְתַחְׁש , ונעָשְר : ףרוע ּוניִשק ,רונררצ -,ּונְֵּׁפ ,רניוע

 :ונעֶּתְעִּת
 אָּבַה לָּכ לַע קיִדַצ הָּתִאְו , ּונָל הֵָש אלו םיִבֹוּמַה ְךיִטָּפְׁשִמְמּו ףיֶתֹוְצִמִמ ונרמ

 : ּונֲעַׁשְרַה ּונְחַנֲאַו , ָתיִשָע תֶמֲא יִּכ ,ּוניִלָע
 טָל ׁשיִחְו עַׁשָר ְךֶרָד בֹוזֲעַל ּנָּבְלִּ תו . נֲעַׁשֹונ אל בל ּונְעָשַפּ ונעשְרל

 ויָתֹובְׁשְחַמ 12 ׁשיִאְו וּכְרַד עָשְר בוזעי ָטיִבְנ דִי לַע בּותַּכַּכ , עשו -
 + חולסל הָּבְרַי יִּכ ּוניֵהֹלֶא לֶאְו ּוהֵמֲחַריְו יי ו לא בושיו

4[ 

 הרותה ירידא

 םֶנייוֵועֶג ףיוא ייֵז ןעֶּבאָה ,םיִרּוסְי טיִמ נוא ןעֶנאָלְׁשעֶנ ןאַמיִרָא םעֶד טאָה ןעֶּפ ₪
 הָטֶרֲח ןעֶּבאָה נּוא ,קיִלְגְמּוא ןייז ףיוא רָע נּוא ,הָסיִפִּת ןיִא טְראַּפְשעֶגְנייַא זיא רָע
 אנ סאוָו םֶטְכעֶלָׁש םאָר ףיוא טאַהעֶג הָסיִפְּת ןיִא ןעֶּבְראַטְׁשעֶג ייז ןעֶגעֶמ ויש

 ןענאה 6 18 (8"ע רוומפו
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 םֹייִּב ּוניֵתֹונֹוֲעַּל לחמו חלס ּוניֵתֹובָא יֵהְלאַו ּוניֵהֹלֲא
 ּונָל רַתָעַהְו הזה םיִרּוּפַּכַה םֹוצ ּײויִגּוהָזַה תַָּׁשַה הגט

 ְךיֶניֵע דגנמ וניתאטחו ּוניִעָשָּפ רֵבֲעַהְו הָחְמ .ּונַתְלפְתִּב
 :בושְל ּונָפְרִע עֵנְכַהְו ל רָּבְעְתַשהְל ונֵרְצִי תֶא ףֹוכְו
 לומו .ָךיִדּוקּפ רומשל וניֵתֹויְלִּכ ׁשֵדֵַחְו .תַמָאַּכ ְךיִלֵא
 ּךֶתְרותְּב םּותָּכַּכ . ְךֶמֶׁש תא הֶאְריִלּ הָבֲהַאְל ּונבבל תא
 תא הָבֲהַאְל ףערז בבל תֶאְו ְךֵבֶבְל תֶא .ליָהְלֶא ו 0 לַמּו
 תונודזה : ךייח ןעמל ְךֶׁשְפַנ לֶכְבּו ְךֶבֶבָל לֶכְּב ְךיֶהֹלֲא יי
 םיִרְּתְסְנַה םיולנה םֵנֹואָהְו | ןוצרה , ריֵּכַמ הָתַא תֹונָנְׁשַהְו
 ונרסח המ ּונייח הָמ נָא המ ,םיִעּודיִו םִיולְנ םֶה רינפל
 המ ּונֲהָרּובְג המ ּונֲחֹוּכ המ רנְתעּושי המ וניֵתֹוקְדִצ המ
 םיִרֹוּבִנַה לכ אֹלֵהּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו וניֵהלֲא יי ְךיֶנָפְל רמאנ
 עֶדַמ ִלִבָּכ םיִמָכָחַו ּויָה אֹלַּכ םשה יִׁשְנַאְ ְךיֶנפְל ןיֵאְּכ
 םהייח ימיו והות םֶהיֵׂשֲעַמ בור יִּכ ,לֵכְׂשַה יִלְבַּכ םיִנֹובְנּו
 .לֵבָה לֹּכַה יִּכ ןיא הָמֵהְּבַה ןמ םֶדָאָה רתומו .ְּךיֶנָפָל לָבָה
 / לָּב אַ ,םיִקָחְׂש ןֵכֹוׁש * הינפל רֵּפַמְנ הַמּו ,םֹורָמ בֵׁשֹוי ףינפל רמאנ הַמ

 :ַעְרוי הָּתַא תֹולְגִנַהְו תֹורָּתְסַנַה

 { יָלֹועַמ ךְמֶׁש , טְגאָו ןעֶמ ראנ ,טיִנ םאָד ןעֶמ טְגאָנ רעֶטְרֶע לייֵהְט ףווא

 ,לופכ ב"א י"פע רסוימ
 םיִרָבְדִּב ונאב ; תורָּתְמָּנ םנו תֹולְגַנ ְךֶל םָפֵא ,בל תֹומולֲעַּת ןיִבַמ הָּתַא

 אָרָיְּב הֶז םויְּ גנֵּתְׂשִג , ּונְלְלֲעַמְב אלו ןֶפִּת לֵא ּונֲעַׁשְרַּב , םָּב ז ףְתֹוּתַמְל
 .רָפֵאְו רָפָע לּומ חַּתְמִּת לא ןיד . רָסֶח הֵׂשֲע ףֶנעמְל םּוחַרְּכ הָאֵנ .דֵרָחְו
 ןיבמ דַבָל הָּתַא אלה ,ּונָמִמ םָלָעְנְו ונננש םִאָה : ; הָעְלּותְו המר ּונֲתיִרֲחַא עד
 הָז :ןוצְרְכ הש וניִתַפְׂש יּודיו .ןורָזב הָשועּכ ול בושַחַּ לֵאְו ג תֹואיָנְׁש

 .ונְרוענמ רֶשֲא רצ עֹורְּ ונְׁשַפָמ : ;ְףיֶרָי הֵׂשֲעַמ "רמוח לַע לומח . הָתיִמּ תַרַּב
 ףיִמֲחַר ּומֲהְי . ּונְִֵי ַעְדֹוי ונשועו ונְרְצוי , ּוניֵמָעְפִל תֶׁשָרְּכ נַבְרִקּב ןומט
 תיִבָל :םִיַרָהְצִכְו רֹואָּכ ףָל יּולְג לֹּכ .רֶתְסִי יִמ ףיֶנָפְלִמ יִּכ רנתיחשמ א

 איל ער

 | הרותה ירידא
 יב ,ןעֶרּי יד יייָּכ ןעוֶועֶג זיא עֶניִּבְלעֶו רעֶד סאוָו גאָט םעֶד ןיִא טְנייֵמעֶּב םֶהיֵא יז סאָד ,ןעֶפאָרְטעֶג םֶהיֵא םאָה קיִלְנְמּוא | ןיִּבאָה רֶהאָו רעֶרעֶי נוא , ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה

 לא 6 15 (מ"ע רווחמ)
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 ונָּתְרַקֲח ּונָּתְרִצָי זָאֵמ :ּונֲצְלַח םֶהֵמּו הֵׂשֲע ְךֶנֵעֵמְל .תֹותיִמ עַּבְרַא ָתַרֹוה ןיר

 אֵנ .ׁשֶפָנ לכ ףְרָיְב יִּכ ּוניִתושַפַנ רוצנ יונ לַמַע הָמֵה יִּכ ונֵשֲעַמ עַדְּתַו

 יערויל ָתיִלָג םָדֹוס .קָנָחְו גֶרָה הָפיֵרְׂש הָלֹיֵקְס : :ׁשֶפנ ףֶל יֵנַעְמִמ ׁשֶפָנ רקית

 : ּונָמַמ םְעָנ לַעְ ול עורי לע ,ּונָל רֵּפַּכ ולא ּוניִעָשפ לכ לַע .ֶּתִמֲא א

 ןָפת לא 'רּוצ !ןוָעָמ ונקנ אטחמ נפ . ב5 רקנח = וניִדוה וניֵעַׁשְּפ

 ּונְבַרָק ףֵשָנַב א ;יַה לָּכ םִע ישע ּונָמֶע הֵּשֲע 1 .ריִצָח שונא

 ס = 0 9 ס

 וו םּוחַר ונואובי מח

 ךיֶנָפְל ּונְדְמָעְּב ןיואמ ונתעוש .עַׁשֶּפ לע רבוע םָלֹועֵמ ףמש
 ֹהָחְמִּת ,עַׁשְפ יִבָׁש םַעָל עַׁשֶּפ לַע רֹובֲעַּת , הָלִפְתִּב
 : ףיִניֵע דָגֶנִמ וניִעָשַפ

 התא :יִח לָּכ יִרְתִס תומּולעתו ,םָלֹוע יִזְר עדוי התא
 רֶבָד ןיא :בָלְו תוילָּכ ןֵחֹובּו ,ןֵמָב יִרְדַח לָּכ שפוח

 ןוצר יִהְי ןֵכבּו :ְךיֶניֵע .דְגנִמ רתסנ ןיאו ָךָמִמ םלַעג
 4054 80 א 56 8 7009000000 500906000 6 0 =< 064

 לָּכ לַע ונְל חֹלְסִּתֶׁש | וניתובא יהלאו וניָהְלַא יי  ְךיֶנָפְלִמ
 לע ונל רֵּתַכְתּו , וניתונוע לָּכ לע ונְל לֶחֶמִתְו ,וניתאמח

 :וניִעָשּפ לֵּב

 א ּונאַַּחֶׁש אָטֵח לַעְו ֶנֹאְּב ְךיֶנֵפְל ּונאַמְחַש אטח לֵע
 רֶתָסַבּו יּולְגִּב ה ןוצְרְבּ
 תַעַדְּב ד ְךינפִל ּונאָטהֶׁש אַטַח לע | ְךיִנָפְל ּונאָטָחֶׁש אָמָח לעו

 : הָמְרִמְבּו |: בֶלַה ץּומאּב
 ךיָנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָטָח לַעְו | יִלְבְּב ְךיֶנְָל ּונאָמְחֶׁש אֵטֵח לַע

 : הַּפ רֹוּבִדְּב | תַעָד
 אביאל | ְךֶנָפְל ּונאָטָחָש אָטָח לֵעְו

 | ער ו םִיְתַפְׂש יּוטְבִּב
 א ונאָמָהֶׁש אַטָח לע | יונ ְךיֶָפְל ּונאָטָהְׁש אָמַח לַע

 3 בֶּלַה רּוהְרַהְּב | : תֹויְרַע
 ו ו רוה ישא ה ו ו ו 4

 הרותה ירידא
 פַעְו ,הָּהְׁשִּת הָרּושְמַּב םִיַמּו ,לָכאּת חַלֶמַּב ןעוֶויִג םייקֶמ סיוִועֶג ןעֶּבאָה םיקירצ עלא
 מאט רעֶד ,יהָיַחִּת רַעַצ יֵיַחְו ,ןְׁשיִּת ץֶרֶאָה תַּפ; ,םגא) אָנֵּת רעֶד איוו ןּוהְמעֶנ ןוא

 ליוו 7 18 א (ט"ע רוזחמ)
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 נפ ּונאַמֲחֶׁש אטָה לעו ; תַדֵיְעְוִבִּדיִנַפְל ונאָטְחָש אטח לַע
 םָׁשַה לּולָחַב תּונְו
 נפל ונאטחַש אַטָח לע | ףיִנָפְל ּונאָּמִהָׁש אָמָח לַעְו

 1 םִיִתָפְׂש תאמטְּב : הָפ יּודְוב
 דיל ונאָמְחֶׁש אָמֲח לַעְו | לֹוְלִִּב ףינפל ּונאַמְחֶׁש אָטַח לַע
 : הָּפ תּוׁשְפַמְּב םיִרֹומּו םיִרֹוה |

 רָצֵיְּב ְךיֶנְפְל ונאָטָחֶׁש אטח לע ; ּךיָנָפְל ּונאָטֶחֶׁש אָטַח לֵעְו
 : ערה }1 הָנָגְׁשִבּו ןֹודְזְּב
 דיִנָפָל ונאטְחַש אֵטֶח לַעְו | קָוֹוחְּב ךיֶנָפָל ונאָמְחֶׁש אָמָח לַע

 : םיִעְדֹוי אלבּו םיִעְְֹּב דִי

 :ּונָל רֶּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס .תֹוחיִלְס ַהֹולֵא םֶלָּכ לַעְו

 ףךשנּב ךיִנָפְל ּונאַמָחֶׁש אָמַח לַע ׁשַחַבְּב ְךיֶנָפְל ּונאַטֲחָׁש אח לַע
 : תיִּבְרַמְבּו = . בזְכְבּו
 ְךיֶנָפְל ּונאָטְחְש אמה לע 2 נאָטֶחֶׁש אָטָח לַעְו

 : ןֹורָנ תַיְמְנִּ דַחֹׂש תַּפַכְּב
 חיִׂשְּב ְךיֶנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָטַח לַע ול ונאָטְחְש אַטָח לַע

 : ּוניֵתֹותְפִׂש -  ןֹוצָלְּב
 נפ ּנאָּמַחָׁש אָטַח לַעְו ל ונאטחש אָמִח לֵעְו |
 ןיִע רּוקֵׂשְּב = עֶרָה ןושְלב
 ב ְךיֶנָפְל ּונאָטָחֶׁש אטח לַע אָשַמְבּי ְךיֶנָפְל ונאַמְהֶׁש אֵמָח לַע

 תֹומָר = ךןֵּתַמְבּו <
 דל ּונאַטָחֶׁש אָטַח לַעְ נפ ונאָטְחֶש אָטָח לַעְו

 : חַצֶמ תּוזַעְּב | : הֶּתְׁשִמְבּו לֶכֲאַמְּב

 :ּונְל רֵּפַּכ ,ּונָל לֵחְמ ,ּונָל חַלְס .תֹוחיִלְס ַהֹולֲא םֶלָּכ לַעְו
 נפל ונאטחש אטח לע מל ונאָמְחֶׁש אָטָח לע
 : תּוליִלְפַּב לוע תקיִרפְּב |

 הרותה ירידא
 .םְניִנייֵפעֶג ןעֶנעֶז ייֵז נוא ,תּורָצ טיִמ ןעֶּבעֶל טיֹורְּנ ןעֶסֶע רֶע לאָז הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל ליש
 יצ ויִּב םיִרּוסִי עֶמיֹורג טיִמ ןעֶראוָועֶג טיִמ רעֶסאוַו ןעקנירט לאָז נוא ץֶלאַז טימ;
 + דָנִז םֶנעֶמעֶוֶו ראפ ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג ןעֶנעֶז נוא דֶרֶע יִר ףיֹוא ןעֶּפאלְׁש גיא םאָמְׁש

 םיִג 8 5 (₪"ע רווחמ)
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 נפ ּונאַמָחֶׁש אָטַח לַעְו | הֵיְדָצִּב ךיֶנָפָל ּונאָמֶחֶׁש אט לַע

 תֹוליִכְרַּב ! + עֶר
 = ונאטטחש אטַח לע | ְךיֶנָפְל ּונאָמָחֶׁש אטַח לֵעְו

 | אוש תַעּובְׁשִּב : יע תּורָצְּב
 מל ונאָטחש אֵמֲח לַעְו | תֹולֵקְּבֹּ ךיֶנְפָלּונאָמֶחֶׁש אמה 2

 םנח תֶאְנֶשְּב : שאר
 דיו ונאָמְהְש אָמֵח לע ; ְךיֶנָפְל ּונאָטָחְש אטח לע

 דִי תַמּושתַּב : ףֶרֹוע תוישקב
 דינפל ונאָמַחָׁש אֵמָח לַעו .תַצירב ְךיֶנָפְל ינאטהש אה לַע

 3 בבל ןוהמְתִּב 5: עַרָהל םִיַלְנַר

 3 ונל רֶּפַּכ ,ֹונָל לחמ , ונְל חַלֶס , תֹוחיִלְס ַהֹולֲא םֶלָּ לַעְו

 1 תּודְרַמ תכמ םֶהיֵלֲע םיִבָיֲח נֲאָׁש םיִאָּמַה לַעְ
 םיבייח  ּונֲאָׁש םיאטח לעו | ; הלוע םֶהיֵלֲע

 7 ; םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע םיִבָּיַח נאש םיאטח לַעְו
 םֶהיֵלֲע םיבייחינאש םיִאָמֲח לַעְו תאַּמַח םֶהיֵלֲע

 3 .םִיָמָׁש ידיב .חתימ םיבייח ונָאש םיִאָמֲח לַעְו
 םיבייח ונָאָׁש .םיִאֵּטֲח לע ; דרו הלוע ןפרס םֶהיֵלֲע

 3 'יֵריִרֲעו .תֶרָּכ םֶהיֵלֲע יי נאש םיאטח לעו
 םֶהיֵלֲע םיִבָייַח נֵאָׁש םיִאָמֲח לַעְו ; :יּולַתְו יאו םָׁשֲא םֶהיֵלֲע

 3 ןיר תיּב תותימ עָברַא "| םיבייח ונאש םיִאָּמֲח לַעְו

 תֹוָצִמ לַעְו הֵׂשֲע תוָצַמ לע .קֶנָחְו נָרָה הָפיִרְׂש הָליֵקְס |
 ןיִאָׁש ןיֵבּו הֵׂשֲע םוק הָּב שוש ןיִּב הָׂשֲעַת אל

 ,ּונָל םיולג םָניֵאָׁש תֶאְו ּונָל םיּולנה תֶא ,הֵׂשֲע םוק ּהָּב
 .םֶהיֵלֲע ְךֶל ּונידֹוהְודיִנְפִל םּונְרַמֲא רֶבְּכ ּונָל םִיּולְגַה תֶא
 רֶבָדַּכ םיִעּודיִו םִיּולְג םֵה ְּךיֶנפְל ּונָל םִיּולְג םֶניֵאָׁש תֶאְו
 דַע ּוניֵנְבִלּו ּונָל תֹולְגַנַהְו ּוניֵהֹלֶא ייֵל תורתסנה רַמֲאָנָׁש

 :תאזח הָרֹוּתַה יֵרְבָד לָּכ תֶא תושעל םָלֹוע
 הרותה ירידא

 גּוא ,ןייוו ןעֶקְנּורְּמעֶנ גּוא ׁשייֵלְפ ןעֶסעֶג סאוָו דֶניִז יד ראפ ראָנ ,עֶרֶעייֵז ראפ מיג

 עשוה - ריר יונ ,ןעֶויִג הָנְַמ ןעֶּבאָה = עָכ ןָּבאָה ייֵז ,ןּוהְמעְנ ןעֶּבאָה ןעֶרּי 1
 2 9 18 (א"ע רווחמ)
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 וניִהלֶא יי ונקנ .יִנֵקַנ תורָּתְסִנִמ ןיִבָי ימ תֹואיִנְׁש ףיָנֵפְל רַמָא ףֶרְבַע דוב

 םיִרוהמ םִיַמ ּוניִלֲע קורְזּו ּוניֵתֹואְמּומ לָּכִמ ּונֵרֲהַטְו ּוניִעְׁשִּ לַּכִמ -
 לֹּכִמ םֶּתְרַהְטּו םיִרֹוהְמ םִיַמ םֶכיֵלֲע יתקרזו ךָאיִבָנ דַי לע בּותַּכַּכ ּנֵרֲהַטְז

 : : םֶכְתֶא רָהְטַא .םבילולנ לָבִמּ םֶכיֵתֹואְמּוט

 אל הּנֵה .לֵאָרְׂשִי הָבּוׁש םיִבָבֹוׁש םיִנָב ובוש בֹקֲעַי אָריִּת לא
 חַבּוׁש ּדָאיִבְנ די ַע בּותָּכַּכ ,לֵאָרְׂשִי רמוש ןשי אלו םּונָ

 םֶכָמִע ּוחק רֵמֲאָנְו .ךֶנֹעַּב ּתְלַׁשָב יִּכ ףיִהֹלֲא יו דע לֵאָרְׂשִי
 הָמְלַׁשְנּו בוט חקו ןיַע אשת לכ וילֶא ּורְמִא יי לֶא ּובּוׁשְו םיִרָבְד
 חָבוׁשְּתַ לע יִּכ ,םיִבָׂש ֵּבַקְמ םּוחַר 'הָּתַאְז :ּוניִתָּפִׂש םיִרָפ

 ;ְךֶל תולחימ וניִניִע הָבׁשּתַה לעו ,ּונָּתְחַמְבִה ׁשארֵמ
 ;אָרְבִנ אלש ימ ירשא , הרות יֵמְכָח דֹוסְּב הָרּומְגּו היונמ

 פיי תֶא תנשל ניִהלא יי ּונָל ַּתַתָנ ףֶתיֵרְּב יֵנְּב לַע ָּתְלַמָחֶׁש ּונֵּכְלַמ ףֶתָלְמֶחַמֹש
 תַליִחְמִל הֶזַה םיִרּוּפַּכַה םוצ םוי תֶא 0 הָחּנְמִלְ הֶׁשּורְקִל 'הָוה תֶּנַׁשַה
 5 * 1 * :עַשָּפ תַרָפַבְלּו ןֹוֲע תַחיִלְסָלְו אָטָח

 : הָנָשְּב תחא ותאי םויח .ו הָנָשִי יֵעְׁשִּפ רֵּפַכְל אָתֶא םוי

 לַּכִמ לֵאָרְׂשִי יִנָּב לע רֵּפַכְל םֶּלֹוע תקּוחל םֶכָל תאֹז הָתְיָהְו ףֶתָרֹותְּב בּותָּכַּב
 | ;הָָׁשַּב תַחַא םָתֹאַטַח

 ןועל אנ חַלֶס ריצ וב לח םויה ,הָז םַעְל הָרּועְה ןֵּתִנ הֶז םוי

 םִעָל הָתאָׂשָנ רֶׁשֲאַכְו ףךסח לָרְוגְּכ הָזַה םָעָה ןועל אָנ חַלֶס + החרות בות
 רּובֲעַּב יב ִּתְַלַס יי רמאיו רַמֲאָנ םשְו ,הָנָה רַעְו םיִרְצִממ הֶזַה
 : ףמש ןַעַמָל אָנ 'חַלְס .ַחָלֹוסְו לֵהומ ל אֵצְמִה ּףִמש רֹובְּכ

 : םֵׁשְב ָתֹאֶרָקִו ּומע ָּתְבַצִיְתַנ םֹויַה .םָׁשָרְּב ריִצְל ָתְרַׂשְּב הָליִחְמ םוי
 רובָּכ רּובָעַּב :ָ?י םֵשְּב אָרְקִיַו םָש ֹומִע בֵצִיְתִיַו ןָנֶעָּב יי דֶרֵיַו ףֵתָרְותְּב בּותָּכַּכ

 מש ןַעַמְל אָנ םָחַר .ןּונַתְו םּוחַר ול אָצְמַה ףמש

 הרותה ירידא

 םיִמָרְו ףֹואָנְו בנְְנ ַֹוצָרְו ׁשַחַּכְו הלא, טְגאָז
 ןעֶריֹואווְׁשעֶג ׁשְלאַּפ ןיִּבאָה ייֵז "ּועְגֶנ םיִמָדְּב
 טע'ָנְרַה'ִעָנ ןיִׁשְטְנעֶמ נּוא ןעֶניִל טְגאָזעֶג גוא
 סיוִועֶג ,ןעוֶועֶג הֶנַזְמ נּוא טעיֶבְנִנ'עֶג גוא

 ׁשֹודְקַה ייַּב טְגעֶרְפעֶג םיקירצ יד ןעֶּכאַה
 ןיִּבאָה סאוָו ןיִׁשְטְנעֶמ יִד ראַפ ,אוה ךורָת

 15 (ם"ע רווחמ)

 יער ריִמ ןעֶפְראַד .טְניִרְניִעֶג לָעיִּפ יוזא
 עֶסיֹורְג עֶכְלעֶזַא טיִמ ןעֶרעוֶו טְפאָרְּמְׁש
 ריִמ זַא ןייז ןעק םִע ליוו נוא + םיִרּוְי
 יִד ןעֶגעוֶו תּולָנ ןיִא טְנייַה זיִּב ףאָנ ןעֶנעֶז
 ןעֶראוָועֶג טְפאָרְּטְׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו םיקירצ
 ּרעדעֶי רעֶּביִרעֶד . ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןיִגעֶו
 רהאו | 10
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 ;הָטיִּבַהְל ּונָל המה ןיזָא ןחפ םֹויַח , הָמיִּבַח ףֶלֶכיֵה תוממוש םזי
 ּניֵתֹומְמּוׁש הֵאְרּו ףיָניֵע חקָּפ עַמְׁשּו ףֵנְזָא יחלא המח .ףשרק יִרְבְּב בּותַּכַּכ

 םיִליִּפַמ ּנְחַנֲא ּוניֵתֹוקְרִצ לַע אל יִּכ היָלֲע מש אָרֹקִנ רָשא ריִעָהְו
 תַביִשְקַה ינדא הָחְל ינֹדֲא הָעָמִׁש יָנֹדֲא : םיִּבַרָה + ףמהב לַע יִּב ףינפל ּונינּונחמ
 םּובֵעַּב ;ףֶמַע לעו ףֶריִע לע אָרְקָנ ? מש יִּב יהא ףנעַמְל רַחַאְּת לא תֵׂשֲעַו

 :ףֶמָׁש ןעמל ונתלפת אנ עמ . ,הָלִפְּת עמוש ּונָל אָצָמַה ּףמש רובָּכ

 .דֹומָּכ לא יִמ ; דֶלֶחָו קוד אָרֹוּב הֶאָנְו רירא ,.ףֹומָּכ לֵא יִמ
 ּושּובְלִּב רודה .ךֹומָּב לא יִמ + ; תֹוקָדְצ רַבֹוד תֹוקּומַע הָלֹוג

 לֵא יִמ : םילד ןנוח .םיִפּופְּכ ףקוו ,ךֹומָּכ לא יִמ } ותלוז ןיִאָו

 ,םיִקָחָׁש ןְבֹוׁש .ףֹומָּכ לֵא יִמ  םִיַמָׁש בֵׁשֹוי ,םִיַניִע רוהמ ,ךֹומַּכ
 'עֵׁשָפ לע רֵבֹועְו ןיע אֵׂשֹונ ,ףֹומָּכ לא יִמ ; םיִמיִמְּת ךמות

 : ףֹומַּכ לֶא יִמ

 תיִרֲאָׂשִל ? עט לַע 4 ןוע אָשונ ה א לא יִמ , 8 די לַע בֹותַּכַּב

  ְךיִׁשַתְו , ּוניֵתֹונוֲע

 רַמֲאָנְ :םלועל - לע ּולֲעַי אלו ודקפי אלו ורְבָז אל רֶׁשֲא םֹוקְמִּב ְךילְשַּת

 .+םֶרֶק יֵמיִמ ּוניתובאל ּתְַּבְׁשִנ רֶשֲא םֶהָרְבַאָל רֶסֶח ֿבֹקֲעַיִל : מא ֵּתִּת

 תנשק יי םויָב ּוניֵתֹונוֲעַל לֹוחְמ ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַו ּוניֵהֹלֲא
 ניֵעְׁשִּפ רַבֲעַהְו הָחְמ ,הָזַה םיִרָּפַּכַה םייִנּו הח =

 הָחֹומ אּוה יִכנָא יִכְנָא ,רּומֲאַּכ ְךֶניֵע דֶגְנַמ ּוניֵתאֹמַחְו
 יִתיִחְמ ,רֵמֲאָנְו :רֹוּכְזֶא אל ךיֶתאֵטַחְו יִנֲעַמְל ְּךיֶעָׁשְפ
 ;ְךיִתְלַאָנ יִּכ יַלֵא הָבּש .ךיתאטח ןְנֶעָכְו ְךיִעָׁשְּפ בֶעָכ
 לפמ םֶכָתא רַחֵטְל םֶכיֵלֲע רָפַכְי הזה םֹויב יִּב ,רַמֲאְָ

 ּונַעְבׂש . התרת ונקלח ןתו ךיִתוצַמְּב ּונשְדק יה
 הרותה ירידא

 ןֶעּוהְמ ריִמ נּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָג ראפ זיִא גאָט רעֶניִלייֵה רעֶד טְמּוק םִע זַא רֶהאָ
 , ןוהמ הֶבּוׁשְּת ןופ טייצ יד רּוּפִּכ ם*
 יִד ףיוא ןעֶנייֵו ריִמ נּוא ריִמ ןעֶנאָלְק

 ןעֶראָוועֶג טעיֶגְרַה'עֶג ןעֶגעֶז סאוָו םיִקיִדַצ
 ייֵז ,ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ דְניִז יִר ןינעמ
 סאוָו םּולָּב רֶעייֵז ףיֹוא ןייז לֵחֹומ ןעֶלאָז

 18 (8"ע/ רוװהֿפ)

 ׁשֹורקַה טעוו דְניִז עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא הָבּוׁשְּת
 זנּוא ןופ סֵעַּכ ןייַז ןֶעּוהטְּפֶא אּוה ךּורְּב
 גוא ,תּולָנ ןופ ןעֶזייֵלְסיֹוא זְנּוא םעוֶו נוא
 םיֹובעֶנ קירּוצ טעו) ׁשֶרֶקֶמַה תיֵּב רעֶד

 ! ןֵסָא ,ועָרעוֶו
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 טז ו וליחה] ==? ,ְךֶתָעוׁשיִּב ּונָחְמשְו ,ּךֶבּוטִמ -
 רַהַטו מש ישדקמ לֵאָרְׂשִי וב ּוחּונָיְו ,ְךֶׁשֶדָק תַבַש ןוצְרְכּו הָכֲהַאְּב

 ןלחמו לֵאָרְׂשִיְל ןָחֶלֶס הָּתַא יִּכ .תֶמָאָּב ְּךֶדֶבֶעְל ּונֵּבִל
 ךֶלָמ ּונָל ןיִא ְךיֶדֲעְלַּבִמו ,רֹודָו רוד לככב ןורשי יטבשל
 :חלוסו 5חומ ְךֶלֶמ ,יײהָּתַא ורב , הָתָא אלא חלוסו לַחומ
 ּוניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו לֵאָרְׂשִי תיִּב ומַע תונועלו ּוניֵתֹונֹוֲעַל
 'תָּבַשַה תנשי) שדסמ ץֶרֶאָה לָּכ לע ךֶלֶמ ,הָנָׁשְו הָנָׁש לֶכְּב

 ;םיִרְּפְּכַה םויו לֵאָרְׂשִי 0

 תֶא בֵׁשָהְו .םֶתְלַפְתַבּו לֵאָרְׂשִי ךמַעָב ּוניֵהֹלֲא יי הַצְר
 םָתָלְפִתּו ,לֵאָרְׂשִי ישאו ,ְּךֶתיֵּב ריִבָדִל הָדובֲעָה

 .תַרובָע ,דיִמָּת ןוצְרָל יִהְתּו ,ןוצְרְּב לֵּבִלְת הָבָהאְּב
 :דמע לֵאָרְׂשִי =

 ;"תויָנומְרִק םי ָשְכּי זיִּב סאָד ןעֶמ טְגאָז , "הָניזֲחְתִו טְלאַה ןזח רעֶד זַא

 :םוחר נָא ,ןֶּבְרקְכּ הָלֹועְּכ ונֵתְרָיְתַע ְךיֶנָפְל בֵרֶעָהְו

 .ךֶריֵע ןֹויִצָל ְּךֶתָניִכְש בֵׁשָה ,םיִּבַרָה ְךיֶמָחַרְּ
 יִךְבּוׁשְּב וניִניָע הָניִזֲחֲתַו ;םִיָלָׁשּוריִל הָדֹובֲעָה רֶדֵסְו

 ט"ע שוריפ |
 יא גנואור ןייד ןעֶרעֶקְמּוא ּוהְמ 36 םיִז לאָז םָע גּוא ּייהְויִַע וי בֶרָעַתְ

 :םעֶר וא ידי רו ,ןויִצ םאָמְש ןייד רעֶזְנּוא טאָג ריִד ראַפ ןייַ
 ןעֶמ סאוָו הָרֹוכֲע רעֶד ןיִא גְנּונעֶרְרֶא ןייֵא נוא הָליע ןייֵא יונ ױזַא טעֶּבעֶג
 ּוטְסְלאָז ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןּוהְמעֶג טאָה סאָו טאָג ְךיִד טעֶּב ְךיִא * .ןֵּבְרָק
 .גוא חופו .םילשורי ןייק ןעֶרעֶקְמּוא טיִמ "םּוחַר, ןעֶפּורעֶגְנָא טְסְרעוֶו ּוד
 וצ ןייז הָכוז ןעֶלאָז ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא  ּוטְסְלאָז טייֵקְמיִראַּבְרעֶד לֶהיִפ עֶנִייַד
 'ּזצ ןעֶרעקְמּוא ְךיִז טְסעֶו ּוד זַא ןְהעֶז .זָנּוא רעֶּביִא ןעֶמעֶראַּב רעֶד יז

 : ןעֶגעֶבוד ןֶעייֵג םיִנָהּכ יד נוא הָצְר ןעֶגאָו גצ ןֶא טְּבייֵה ןָזמ רעֶד וא ןעֶמ טְנאָו הָנֵחִּת יד

 'יר ןעֶּבייַהְפיוא טְצעֶי ןעֶלעוֶו םיִנֲהֹּכ } רעֶד טאָג רעֶזְנּוא ּונימֹוכֲא יפליי ןניהלֶא
 .סְלאָּפ בעיל ןייר ןעֶשְטְנעֶּב ּוצ דֶנעֶה .ןעֶרעֶּטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָנ

 גוא ץֶראַה רֶעייִז ראָנ םיִמ ,ֵאָרְׂשִי ןח יִנָּב הָגַה ,בקעיו | קָחְצי םָהָרְבַא
 ר סאוָו הָכָרְּב יד ןעֶנאָז עֶלעוֶו ; עֶנייַר ןרֲהַא ןופ רערניק יד ןגנ יֶהּכ

 טסָאה 19 1 5 א (ש"ע רוזחמ)
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 .םיִמָחרְּב ןויִצל םלוע יֵמיִּכ הֶאְרָיְּב ּךְרְבַענ םשו

 287 טיק

 ;תֹויָנֹומְרַק םיִנָׁשְכּ
 ;דֹובֲעַנ הָאְריְּב ףךרְבְל ךִתואש ,ַָי הָּתַא ורב םייסמ ץישהו
 יי אוה הָּתִאָש ְךָל נְחַנֲא םידומ

 הָּתַא  ,ּונָעׁשִי עמ נייח רוצ ,רָעְו

 רֵַמנּו ל הָדונ .רודו רֹודְל אוה

 ,ךֶריֵב םיִרּוסְמַה ונייח 5ַע ,ףֶחֶלֶהְּת

 לַעְו ,ךָל תודּוקפה ּוניֵתֹומְׁשַנ לֵעְו
 היֶתֹואְלִפָנ לַעְו ,ּונָמֶע םוי לֵבָּבָׂש + היֶסָנ

 רקובו בָרֶע ,תֶע לכבש ָךיֶתֹובֹומְו

 ןגברד םידומ
 ּוניֵהֹלֲא יי אּוה הָּתַאָׁש ףֶל ּונְחַנֲא םיִדֹומ

 רֶׂשָּב 2 יִהְלֶא 'ּוניֵתֹובֲא יהלאו
 תֹואְדֹוהְו תֹוכָרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי ּוניֵרְצֹוי
 ּונָתיַיֲחֲהֶׂש לַע שודקהו לֹודְנַה משל
 ףֹוסֲאְתְו ּונֵמיְתּו ּונֵיַחְּת ןֵּכ ּונְּתְמִיִקְ
 ךיִקָח רֹומְׁשְּל ָךֶׁשָדָק תֹורְצַחְל . ּונֵחֹויְלִג
 לַע 'םלָׂש בֶבֵלְּב ְךֶדְבֶעְלּו ָנֹוצְר תֹוׂשֲעַלְו
  תֹואָרֹוהַה לא ךּורְּב :ףְל םיִדֹומ נְחַָאֶׁש

 + ףיִל הע םֶלועָמ ,ףיֶדָסֲח ומת אל יִּכ םֶתְרְמַהְו ,ףימחב לכ אל יִּב 'בומה , םִיַרָה
 ;ךֶל וניוק

 ; רְָו ָלֹעְלדיִמָּת ּוַכְלַמ מש םַמורְִיְו בִי םלְּכ לע
 ריר, ריר, ר/\,/ר,//ר,,ץר ער ,/'\ש"ו-ע "ע'י"
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 ט"ע שוריפ
 גוא 9/1 ,תונָמֲחַר טיִמ ןויִצ טאָמְׁש יד
 טיִמ ןעֶניִד ךיִד רימ ןעֶלעוֶו ןעֶמְראָר

 גיִּבייֵא ןופ געט יִד ןיִא יונ יוזא טְכְראָפ
 ;ןעֶרְהאי עֶניִראַפ יִד גּוא

 הניתת
 רעֶד טיִמ סאָד ,ןעֶמאָּבעֶג ייז טְסאָה
 ןייד עֶׁשְטְנעֶּב ייֵז ןעֶלאָז הֵבְרִּ
 ךיִז ןעֶלעֶטְׁש ייֵז ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
 .ְךאַפ םָלֹוע לָש ונֹוּבִר . ןענעֶבּוד םּוצ
 סאוָו םיִנֲהֹּכ יִר ןופ טעֶּבעֶג םאָד םעֶג
 סֶע גוא לֵאָרְׂשִי קְלאָּפ ןייד ןעֶשְטְנעֶּב
 טְׁשְטְנעֶּבעֶג ר רֶהאְי םעֶד ןיִא ןעֶלאָז
 גוא - דְנאַנאַּב ןעֶדּי עָלַא ןעֶרעוֶו
 עֶנייַמ ווא ןאמ ןייפ טיִמ ְךיִא ףיוא

 ןעֶּבעֶל םוג ₪ ּוצ ייֵז ןעֶשיוִוְצ רעֶדְניִק

 וצ ןייז הָכֹוז ןעֶלאָז ריִמ נוא ,םֶדָו
 רעֶדְניִק ם'ְךְנּוק גּוא רעֶדְניִק ןעֶּבאָה
 גוא םיְרעֶניִד םיִטאָג עֶמ ּורְפ גּוא עָמּונ
 זְנּוא טְסְלאָז ּוד .עֶניִטְכְראָפ םיִמאָג
 אנוש ןייק ןעֶזייֵב םעֶלַא ןּופ ןעֶמיִה
 ןייק ןּוהמ ןעֶנעֶק טיִג זָנּוא לאָז
 ןעֶטְכייֵלְרעֶד טְסְלאָז נוא םיִטְכעֶלְׁש
 ןענעק ןעֶלאֶז ן ריִמ זנּוא וצ םיִנָּפ ןייד
 הרות  עֶגיִלייֵה ןייד ןעֶטְלאַהְרעֶר
 ןעֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו טיִנ ןעֶלאָז ריִט

 זנּוא טְסְלאָז גוא ריִד ןעֶנעֶקְטְנַא < רעֶלּופ ןייד ןופ הָסֶנְרַּפ עֶמּוג .ּוא
 טיִמ ןעֶמּוג םעֶלַא טיִמ ןעֶגיִלעֶזְמייֵל טיִנ ןעֶלאָז ריִמ רֶנאַה .רעֶטְׁשְטְנעֶּבעֶג
 ןָא ןעָמראב

 19 8 (ט"ע רווחפו

 48 1 סוג {}

 ,רָנּוועֶג ןגפ ןעֶּבעֶל ,ןעֶּכעֶל מוג ןייא | רָׁשָּב ןייא וצ ןעֶמּוק
 ןעּבעל 18
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 בַעָרְו בֶרֶחְו רֶבָד הֵּלַכְו ֶּסֵעַּכ ׁשֹובְכּו ףיִמַחְר רוכְו ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא ח"וק

 לֵכְו הֶלֵחַמ לָכָו .עְר ענְפּו הפנמו ןועְו תיִחְׁשַמּו יבש
 תֵַאְנָׂשְו הָעָר הֶריִזְ לֵכְו תֹויָנֲעְרּּפ יִניִמ לֵכְו הטטק לכו הָלֵקְּת

 ;ךֶתיִרְב יִנְּב לָּכ לַעָמ ּוניִלֲעַמ םָנְח

 :ךֶתיִרְב יִנְּ לַּכ םיבוט םייַחְל בֹותְכּ

 לֵאָה תַמָאַּב ךמש תֶא ּולְלַחיִו ,הָלָס ךודוי םייַחַה לכו
 בוטה ,יי התא ְךּורָּב :הָלָס ּונֵתְרָזָעְו ונתעושי
 ; תֹודֹוהְל הֶאָנ ךלו ךמש

 :ןעֶנעֶבּוד םעֶד ראַפ ,לֶהָק נוא םיִנֲחַּכ יד ןעֶגאָו ןיצר יִהְי םעֶד

 תאֹזה הָכָרְּבַה אֵהְּתֶש ּוניֵתֹוּבֲא יַהלאו ּוניֵהֹלֲא יי ףיֶנְפְלַמ ןֹוצָר יהי
 להקל } םינהבל

 ּונֵכְרָבָל םינהכה תיִוְצֶׁש |  לֵאָרְשִי ְךֶמַע תֶא ךֶרֶבֶל ּונְתיִוְצֶׁש
 { םֶלוע דַעְו הָּתַעַמ לֶלְּכ ןֹוָעְו לושְכִמ םּוׁש ּהָּב הָיְהִי אלו הָמֵלְׁש הָכָרְּב

 הָבּותְּכַה הָרוּתַּב תֶׂשְלִׁשְמַה הָכָרְּבִּב ּונֵכְרַּב ,ּוניִתֹובֲא יהלאְו וניהל ץישל

 (ךיוה טגָז ןוח רֶעד) , ויָנְבּו זה רַחא ִִּמ .הָרּומַא ה ,ָּרַבַע הָׂשֹמ יִרָי לע
 : רּומָאּכ ףישודק םע (טרָעפטנָע להק) םיִנֲחֹּכ

 ריר", רע,

 ט"ע שוריפ
 :קֶנאְרְק עֶלַא גּוא ,שיִנְנעֶגעֶּב עְזייִּב וא  רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ונכלט וניִבֲא

 נּוא ,גָנּולְכיורְטְׁש עֶלַא נוא ,טייֵה .אַּבְרעֶר ןייד קְנעֶרעֶג ,גיִנעֶק
 תויָנָעְרוּפ יִניִמ עֶלַא נוא .ייֵרעֶגיִרְקעֶלַא ןעֶראָצ ןייד גְניוִוְצעֶּב נּוא טייקמיר
 .ָנייַפ עֶטְסיִזְמּוא נּוא ,תֹוריִזָמ עֶלַא גּוא ,דְרעֶווְׁש נּוא ,טְסעֶּפ דנֶלְרעֶפ נא
 עֶלַא ןופ וא דנּוא ןופ וניל , םפאש גּוא ,ׁשיִנעֶגְנעֶּפעֶג נוא , רעֶגְנּוה גּוא
 ; דוב ןייד ןיִא ןֶעייֵטְׁש סאוָו ,הָּפְנַמ נּוא , דְניִז גּוא ,גְנּוּבראַרְרעֶפ

 הניחת
 עֶנייַז טיִמ ןֵהֹּכַה ןֹרֲחַא ןּופ תֹּובְז ; זייַפְׁש ןופ ןעֶּבעֶל ,הָמֵנְרַּפ ןופ ןעֶּבעֶל
 זנּוא ּוצ ןּוהְמ טְסְלאָז נּוא רעֶדְניִמ | ןופ ןעֶּבעֶל ,גְנּורעֶנְרעֶר ןּופ גּוא
 םִע טייֵקְליִמְׁש גוא הָוַׁש נּוא דיִרְּפ | ,לֶזַמ טּוג ַא ןּופ ןעֶּבעֶל , םייקכייב
 קעֶרְש ןייק ןעֶמּוק טיִנ הָליִלֲח לאָז ןעוֶו ןייז םיִנָּפ אונ זְנּוא טְסְלאָז נוא

 ;ןִמָא .זיוה רעֶזְנּוא ןיִא 0 םעֶד ןיִא ,ןעיָטּפְׂשִמ זְנּוא טסמוק ּוד
 14 15 א "טי רוזחמ)
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 / +סאָר ןעֶנאָז נוא ,קְלאָפ םּוצ םיִנָּפ םעֶד טימ יז ןֶעייֵרְדְרעֶפ םיִנֲתּכ יד

 ונשרס רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניִהְלֶא ,ַי הֶּתַא ְךּורָּב
 ומַע תֶא ךֶרֶבֶל ּונְוְִ .ןההֵא לָש ֹותָׁשְרֲקִּב
 מא !הָבֲהַאְּב לֵאְרְׂשִי

6 

 : | ץֶרֶאָו םִיַָׁש הֵׂשוע ןויצמ יי ּףֶכָרָבְי ,.ּףֶכֶרָבי
 !4שךק םֵׁש תֶא יִכָרְק לכו יי תֶא יִׁשָפַנ ִבְרְּ

 ץֶרֲאַה כב ףְמָׁש ריִרֲָא הָמ ּונֵנֹודֲא יי , יי

 { הָּפַצֲאַו ףֶל ֶרָעָא רקוב יליק עַמְׁשִּת רֶקֹוּב יי

 ְךֵּב יִתיִסָח יִּכ לֶא יִנָרְמָׁש .ףרמשיו

 ! יִנָריִּתְסִּמ ְףיֶפָנְּכ לֵצְּב ןיָע תַּב ןושי יִנֵרְמֶׁש

9 

] 

 {םאָד ןעֶמ טְגאָנ ,"הָנְחיֵע םְראָו םאָד גוא ,"ףְרְמְׁשָיְי טְראָו םאָד םֶנאָו וה רַעְד ןעֶט

 חַמ ַעֵרֹוי יִניִאְו יִּתְמַלָח םֹולֲח ,ךִלָׂש יתומולחו ּףָלָש יִנֲא ,םֶלוע לֶש ונֹוּבִר
 יתומולח לַּכ יְהִיָש , יֵתֹובֲא יחלאו יַהֹלֲא יי | ףיִנָפְלִמ ןוצְר יִהְי ,אּוה

 לַע ִּתְמַלַָש ןיֵבּו ,יִמְצַע לַע יִּתְמַלִחָׂש ןיִּב ',הָבוטְל לֵאְרְׂשִי לַּ לַעְו ,יַלָע
 ומיקתיו ,םֵצְמַאְו םקְוַה , םֶה םיִבֹומ 'מִא ; ילַע םיִרָתא ּומְלחֶׁש יִבּ ,םיִרָחֲא
 והָיִקְִּכ ם םִאָּפְר ,הָאּופְר 5 םיִכיֵרְצ םִאְו .קיִדצַה ףסוי ל לָש  יָתּומּלֲחּכ םֶהָכּו יב

 - םולשו הכרב
 ןייֵטְׁש ְךיִא לעוֶו ןעֶגעוֶוְטְסעֶר ןופ .ןעָש | סלאמאב טְגאָז שרדמ רעֶד ,'וגו ָךְכְרָבְ
 ;} לד

 ,ןעֶׁשְטְנעֶּב ךייא גּוא ןעָמאנּוצ םיִנֲהֹּכ יד טיִמ ןֹרֲהַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ ןעוֶו
 םיִנֲהֹּכ יִד ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ םעֶד רעֶּביִא גוא ןעֶלאָז ייֵז סאָד רערניק עֶנייֵַז םימ ןֵהֹּכַה
 ןעֶלְסְקַא יד רעֶּביִא ְךייַה רעֶד ןיִא דְנעֶה יד טְגאָזעֶג ןעֶדּוי יִר ןעֶּבאָה ,ןעֶרּוי יר ןעֶׁשְטְנעֶּג
 ףְרְּבְתִי םשה םאָר ןעְייונ וצ ,ןעֶנעֶכּוד ייֵןעֶו ּוד ,םיִמָלֹועָה ןֹוּכִר הֵרָּנִתִי םֵׁשַה ראפ
 רעֶד יװ ,יִ/ רעֶטְנּוא טייֵמְׁש לֹובְיִבְּכ ,ןעֶשְטְנעֶּב וָנּוא ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ יד טְסייֵה
 ףעֶד ,"תֹונֹולֲחַה ןמ םיִנשמ, טְגאָז קּוסָּפ ריִמ ,תֹוכָרְּב עָניִד ראָנ ןעֶפְראַד רימ
 ופ "אר יָד ףיֹוא טקוק רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא , טְסְּבְלעֶז ריִד ןּופ ןעֶרעוֶו ׁשְשְנעֶּגעֶג ןעֶליוו
 ןעֶכאַמ םיִנֲהֹּכ יִד סאוָו רעֶטְסְנעֶפ יד עֶׁשְטאָח ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ייֵז ְךֵרֶּבְתִי םשה טאָה
 יד רעֶּביִא ןעֶמייֵרְּפְׁשְרעֶפירְנעֶה יך םימ יָטְנעֶּב ךייא םיִנֲהַּכ יד ןעֶסייֵהעֶג ּבאָה ףיא

 זפאָר ןעֶּפ טְגאָו ,*ךֶנֶהיֵוע טְראָו סאָד גּוא .ָהְרָמְׁשִיְו , טְראָו םאָד טְגאָו ןומ רעֶד ןעֶנ

 םאָנ גוא םאָנ ןיימ טאָנ ריִר ראפ | טְלעוֶו רעֶד ןופ רעֶה ףלצ יִש וגובר
 עָנייֵמ עלא טאָד ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןגפ | תומרלח עֶנייֵמ גּוא ,ןייב ןיִּב יא

 וא ריִמ ףיוא ןייז ןעֶלאָו תומולח ; -יִעָג ףימ טאָה ולא ,ןייד ןעֶנעֶז
 ימ יג ,ןעֶמּוג ּוצ לֵאָרְׂשִי לָּכ ףיוא | רֶע סאוָו טיִנ 'םייוו יא גוא ט'ִמולָה
 ףיִמ ףיוא ןעֶנעֶז תומֹולֲח עֶנייֵמ | ןעֶליוו רעֶד ןייַז לאָז םָע יו ,טייֵמעֶּב

 טסבלעז 18 18 | (טיע 'רוזחמ)
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 ֵּאָרְׂשִי לַּ לעת יֵלֲע יֵתֹומולֲח לַּכ ְךֹופהַּת ןַּכ ,הָבָרְבִל הָלָלְקִמ עָׁשְרָה םָעְלִּב תַלְלִק תֶא תְבַפַחש םָשְכּו ,עׁשיִלָא יִרְי לַע וחיִרְי ִמְכּו ,ּוניֵבַ הָשֹמ יִרְי לע חֶרֶמ יִמְכּו ,ֹוּתְעַרָּצִמ ןֶמְעַנְכּו ,ּהַּתְעַרְּצִמ הָאיִבְנַה םִיְרִמְבּו .ֹויָלֲהַמ הָדּוהְי ְךֶלֶמ

 : ןֵמָא ,יָנֵצְרַתְו יִנֵנְחְתּו ינְרִמְשִתְו ובומְל

 3 הָלָס ּונָּתִא ויָנֵּפ רָאָי ,ּונֵבְרָביִו ּוגֵנָתי םיִהֹלֲא . רָאָי
 :ָףְרסַמְּב ּונֵעיִׁשֹוה ףֶדְבֵע לע ְךיִנָּפ הָריִאָה

 1 חָמָאְו רָסֶח בַרְו םִיַּפַא ְךֶרֶא ןּונַחְו םוחב לא ו ,י
 = !יִנְרסיִת ְךֶתָמֲחֹּב לאו יִנֲחיִכֹות ְךֶּפַאְּב לא יו

 1 ינא יִנֲעְו ריִחָי יִּכ יִגֵנָחְו יַלֵא הֶנּפ ,ויִנָפ
 ! רֶעְרַעָה לפה 0 הפ יי
 0 | אָשָא יִשְפַנ יי ףיֶלֵא .ךיֶלֵ

 ;ךֶמְרקְת יִתָלִפְּת רֶקָלֹּבַבּו יִּתְעַוִׁש ָ!ְו ףיקא
 הָּתְרַבְג רי לֶא הָחְפ םָׁש יָניֵעַּכ ,םֶהיֵנֹודֲא ד לא , םיִרֵבֲע יָניֵעְכ הֵנָה .ךנתיו

 ּגנְֵחיִׂש דַע ,ּוניֵהלֲא יי יי לֶא ּוניֵגיֵע ןֵּכ
 עישבר :יִעְׁשִּפ הָחְמ ְךיֶמֲחַר בֹורְּכ ףְדֶסֵחְּכ 'םימלָא ינֵנָח

 ש . בוט לָכֵׂשְו ןח אָצְמּו .ֹועְׂשִי יִמלֶאַמ הקרצּו ו תֶאַמ הָכָרְב אָׂשִי ,אָשִי
 : -  םֶרֶאְו םיִהֹלֲא יניעּב

 ;םִיְמָׁשַּב לא לֶא םִיָפַּכ לֶא ּונֵבְבִל ָׂשנ

 םולשו הכרב
 יִד ףיֹוא ןעקוק טיִנ ןעֶמ ראָט םעֶד רעֶּביִא ףִרְּבִתִי םֵׁשַח ,"םיִּכַרֲחַה ןמ ץיצמ, ,ןעֶלְסְקַא
 ,ןעֶנעֶבּור ייֵז ןעוֶו םיִנֲהֹּכ יד ןופ דְנעָה ןעֶמּוג םּוצ לארי יד ףיוא ןעקוק טּוהְּט
 ;דְנעֶה ,ןעֶנעֶכּור ןֶּוהְט ייֵז ןעוֶו רעֶגְניִפ יד טיִּמ עֶרֶעייֵז ףיוא טְהּור הָניִכְׁש יִד לייוַועֶּב ןעֶכאמ םיִנָהּכ יִר םאוו ןעֶטְלאַּפְׁש יר ןופ

 הלפת
 רעֶד והיקזח טְלייֵהעֶג טְסאָה וד יונ ו יעָּב תומולח עֶנייַמ ייס  טְְֶּעֶז
 טייֵהְקְנאְַק ןייַז ןּופ הָדּוהְי ןופ ְךֶלֶמ } יָנֵא ייס טייל עֶרעֶדְנַא ףיוא ןעֶמייֵד
 רֶהיָ ןופ הָאּובְנַה םִירמ : נוא ףיוא ט'ִמולח עֶנ טאָה םייל עֶרעֶר
 ,תַעַרָצ ןייז ןופ ןמענ יו נוא ,תַעַרְצ ןעֶטייֵרעֶּג תומולֲח יד 'ביוא םָא .ריִמ
 רעֶסאוַו עֶרעֶטיִּב יד יוִו יוזא נוא יפני | .ְפעֶרק גוא ייֵז קְראַטְׁש ןעֶטּוג ףיוא
 ןעֶראוָועֶג םיִז ןעֶנעֶז סאוָו הָרָמ ןופ ןיִא ןעֶרעוֶו םיוקמ ןעֶלאָז נוא ,ייֵז גיִט
 יד יונ יױזַא גוא ,ּוניֵּבַר הָשמ ךְרּוד תומולח יד יו יוזא ,ייֵז ןיִא נוא ריִמ
 יעָנ טּונ זיא ֹוחיִרָי ןופ רעֶסאוַו עֶוייֵּב { ייֵז ביוא נוא 56 .קירצה ףסוי ןופ
 יא לשני ,איִבָנַה עשילא ךְרּוד ןעְראונ | יוזא ,ייֵז לייֵה הָאּופְר ןייֵא ןעֶפְראַד

 יוזא 16 15 (ט'ע רווחמ)
 א
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1 
 "ר בקע א הניואה טי הָעְמָׁש תֹואָבְצ ו .

 אָרְקֶא יב נט ילא חֵמָה .יִל רצ םָֹּ .יִנָמִמ ךיִנָפ רַתְספ ל .ווָנָּפ
 . | יָנָנֲע רַהֵמ

 !ףֶתְנּומְּת ץיִקְהְב הָעְּבָשֶא ְךיֶנְפ הָזֲחֶא קֶדֶּצִב יִנֲא |
 2 םיִמָשּב יבשויה יִניֵע תֶא יִתאָׂשָנ ךילֵא ,ךיִלֲא

 :ינַתְנְס יִנָמִמ םּורָי רּוצְּב יִּבל ףֹוטֶעַּב אָרְקֶא ְךיֶלֵא
 } םֵכְרָבֲא יִנֲאַו לֵאְרָׂשִי יֵנְּב לע יִמְש תֶא ּומָשְו .םשיו
 :ףעירז לַע םֶתֹוחֹּכ ְךָּבִל לע םֶתֹוחַּכ יִנֵמיִׂש .יִחיִׁשְמִל רנ יִּתָכֵרָע דול ןָרק םיִמָצִא םָׁש
 םיִמָשַּב ל כ יב ,רֹוהָהְו הַצְנַהְו תֶרֶאְפִּתַהְו הָרּובְגִהְו הָלּודְנַה יי ל ,ךֶל

 . שארל לבל אָשנְתַמַהְ הָכָלְמַמַה 0 דע ץֶרָאָב
 ;יִהלַא ינדא הָנֲעַת הֶּתַא יִתְלֶחֹוה יי ל יב

 / ויִתאָפְרּו , יָי רַמָא , בורקל קוחרל םולָש םולָש , םֹולָׁש

 ;םֹולָׁשַּב ֹומַע תֶא ךֶרֶבָו יי ןֵּתִו למעל זע ָ;

 { "םֹולָׁש טְראוָו םאָד טיֹוא טְואָל ןְוַח רעֶד ןעוֶו ןעֶמ טְגאָו הָלְפִּת יד

 ,יַתֹובֲא יַהלאָו .יַהלָא יי היִנפלמ ןֹוצָר יִתָי
 לודנה מָׂש תרחמ ןַעֵמְל ,םיִטּוׁשֶּפַה ףימחר לרגו

 ,םיִנֲחַּכ תַכְרִּב לש םיִקּוסּפַהְמ םיאְצֹויַה תויתוא םיּתְשּו םירָׂשֶע ןָּב

 ףיִדָמֲח תַׁשְרֶק ןַעַמְל הֶׂשֲעַּמש
 ,אָרָונַהְו רוצנה

 ט"תקנא)

 ט"ע שוריפ
 ןעֶליִו רעֶד ןייַז לאָז סֶע זיינ יִהְל

 טאָג נוא טאג ןיימ טאָג ריִד ראפ
 טְסְלאָז ּוד זַא ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןּופ
 ןופ .טייֵקְניִלייֵה יד ןעֶליוִו םּוא ןוהְמ
 ןעֶליוִו םוא נוא ִניִנ ,םיִדָסֲח עֶגייַד
 'ִמיִראַּב רעֶד ןייב ןופ טייֵקְסיֹורְג יד
 טייֵרּפְׁשְרעֶּפ ןעֶגעֶז ייֵז סאוָו טייק
 הו

 םוא גּוא טְלעוֶו רעֶד ראָג רעֶּביִא
 ןעֶמאַנ ןייד ןופ טייֵקְגיִלייֵה םעֶד ןעֶליוִ
 נוא  ןעֶקְראַטְש ןוא ןעֶסיֹורְג םעֶר
 אָ זיִא םֶהיֵא ןיִא סאוָו ןעֶניִטְכְראָפ
 ,תויָתֹוא גיִצְנאָוְצ ּוא  אייֵוְצ
 יִד םױרַא ןעֶהעֶג ייֵז סאָר ףיוצֹימ
 חָכָרְּב יִד םיִנֲהֹּכ תַכָרִּב ןּופ םיִקּוטְּפ

 הנחת

 הלפת
 יִד טְרעֶקעֶגְרעֶּביִא טְסאָה וד יונ יוזא
 .עָג טאָה רֶע סאוָו םעלִּ ןופ תוללק
 סֶע ויִא 'לֵאָרׂשי יד ןעֶמְלעֶׁש לאוו
 יִנעָּב וצ ןעֶראוָועֶג טְרעֶקעֶג רעֶּביִא
 .ךעֶּביִא ּוטְסְלאָז יוזא ךופמפ ול ,גְנּוׁשְ

 16 + לט (ט"ע רווחמ)

 ףיוא תֹומולֲח עֶנייֵמ עָלַא ןעֶרְהעֶק
 ,ןעֶטּוג ּוצ ןעֶדּוי עֶלַא ףיוא נּוא ריִמ
 ןּוא ןעֶמיִה ְךיִמ טְסְלאָז גוא יגלשמו
 ְךיִמ טְסְלאָו נוא .ןעבילעזמייל

 : ןָמא ?ןעֶגיִליוִ
 2% ָּב
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 .בורק הָיְהִּתָׁש , ףישודק םע ויָנָבּו ןרָהַא יִּפִמ הָרּומֲאָה (ם'יסנויד ם'יספספ ם"תספ

 תַקָנָא ת ְּתְעַמָׁשָש טְׁשִּכ ,ריִמָּת יִתָקנְֶ יתקָאנ יתְלַפִ 'עַמָשְתְ ,ךָל יֵאְרָקְּב יִל

 ּוניֵתֹונוזְמ יִתיֵּב תֹוׁשָפַנ לָבָּ יי ןֵּתִתְו .םָּת שיא אָרְקִנַה ְךֶמיֵמְּת בֹקֲעַי

 , לַעַצְב אלו תַחַנְּב , רּוסֲאב אֹלְו רֵּתָהַּב ,םּוצְמָצְּ אלו ,חַוְרַּב ּונֵתָסְנְרַפּו
 בֹקֲעַיְל שובל דָגָבּו ,לֹוֲאָל םָחָל תספ תַתַנָׁש .םֵׁשְּב ,הָבָחְרֶה ףֶדָי תחתמ

 ְךיֶניִעְּג םיִמֲחַרְלּ רֶסֶחְלּ ןח הָבֲהַאְל וננתתְ ,םָּת שיא אָרְקִנַה ,ֹוניִבֲא

 ףסוי תֶא ּתַָנָש םָשִּכ ,ףֶתָדּובֲעַל םיִעָמְׁשִ יֵבָבְר ויהיו וניִאור לָּכ יניב
 ףיָניֵעְּב , םיִמֲחַרְלּו דַמֶחְלּו ןִחָל םיִסַּפ תֶנֹותַּכ ויָבָא וׁשיִּבְלִהָׁש הָעָׁשִּב , ףקירצ
 ,יִבְרּב יָנְחיִלְצַתְו תוא הָבּוטְלּ םיִסָנְו תֹואָלְפָנ יִמָע תֶׂשֲעַתְו , ויִאֹור כ יִניִעְבּ

 ָךֶתֶרֹוּת דּומְלַת יִרְבִד לכ תֶא םִיִקָלּו ליִבְשהְלּ ןיִבָהְל הָנִּ ִּבְלִּ ִתָו
 , ףֶתֶאְרִיְלּ ףֶחָרֹוכֲעַל יִבְל ינוע רָהָמִּו ,תֹואיִנְׂשֶמ ינְליִצְַו ,ָתיָתורוסו
 יֵבָא יָיִו .ומוא רוחב) ,(יַתֹונְבּו ינָבּ ִתְׁשֶא ימיו רמוא יושנ) ,יַמָי ךיִרֲאַתְ

 ! הָלָס ןֵמָא = ,םולָשְו זוע בורְּב , ,תֹוטיִעְנבּ בֹוטְּב ,(יִמָאְו
 "ו ו ו

 ט"ע שוריפ
 ףסוי ןעֶּנעֶגעֶג טְסאָה ּוד יונ יױזַא ל םעֶד םיוא ןעֶראוָועֶג טְנאָזיִג זיִא םאוָו -

 םֶהיֵא טאָה רעֶטאַפ רעֶד זַא קיִדַּצַה רעֶדְניִק עֶנייַז טיִמ ןרֲהַא ןּופ ליומ
 ּוצ ליִדְמעֶה עֶנעֶרייַז סאָד ןּוהְמעֶגְנָא .'וד זא הש ,קְלאַּפ ןעֶגיִלייֵה ןייב
 עֶנייַד ןיִא םיִמֲחַר גוא דָסֶח נּוא ןִח ףיִא זַא ריִמ ּוצ טְנעֶהאָנ ןייַז טְסְלאָז
 .ןעֶגיוא םיִנעֶטייֵל ןיִא גּוא ןעֶגיוא  .ְךעֶפ טְסְלאָז נּוא ריֵד ּוצ ןעָפּור והמ
 ריִמ טיִמ ןּוהְמ טְסְלאָז נוא חש ייֵרְׁשיִג ןיימ נוא טעֶּביִג ןייִמ ןעֶמעֶנ
 ּוצ ןעֶכייֵצ גוא ,םיִמָנ וא ,רעֶדְנּואװ טְסאָה ּוד יונ יוזַא ₪ ,ןעַטייַצ עֶלַא
 ןיִא ןעֶקיַלְנעֶּב ְךיִמ טְסְלאָז נוא ןעֶמּוג ניִבָא בֹקֲעַי ןּופ יֵרְׁשעֶג סאָד טְרעֶהעֶג

 ןיימ ןיִא ּביִג נוא ןמִו ,ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ גּוא - "םּת שיא טְסייֵה רֶע סאוָו
 נא ןייֵטְׁשְרעֶפ ּוצ דְנאַטְׁשְרעֶּפ ץֶראַה ץְנאַג ןיימ טיִמ ןעֶּבעֶג ריִמ טְסְלאָז
 רייר יִד ןייַז ּוצ םִָיַקְמ נּוא ךעֶגיִלְק ּוצ הָסֶנְרַּפ נּוא זייַּפְׁש רעֶזְנּוא דְנּוזעֶגיזיוה
 תודוס עֶרְהיִא טיִמ הָרֹוּת ןייַד ןּופ טיִמ ,םּוצְמָצְּב טיִנ טייֵקְמייֵרְּב ּטיִמ

 -ְמּוא ןּופ ןייַז ליִצַמ ְךיִמ טְסְלאָז נוא םיִנ תַחַנ טיִמ ,רּוסיִא טיִמ טיִנ רֶּתיֵה
 ומינ םֹולָׁשְו סַח ְּךיִמ לאָז יא ןעֶרעֶג ,דְנאַה עֶטייֵרְּב ןייֵד ןופ רַעַצ םיִמ
 | בוא רטט , הָרוּת רעֶד יא ןייז הָעֹומ ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה וד יוִו יִוזַא טָכ
 ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵמ ןייֵר ןעֶכאַמ טְסְלאָז .ּוצְנָא רעֶרייֵלְק וא ןעֶסֶע ּוצ םיורָּב
 גוא טְסְניִר ןייד וצ ץֶראה ןיימ נא אָד רעֶד ,ּוניִבֲא בקעי ּוצ ןעֶרייֵלְק

 גּוא געט עֶנייֵמ ןעֶרעֶגְנעֶלְרעֶר טְסְלאָז טְסְלאָז נא ונפתח ."םַת ׁשיִא , טְסייֵה

 םיִמ ביג ,געֶמ ם'ךעֶדְניק נּוא ןאמ ןייֵמ נא ןח ּוצ טְפאַשְּביִל וצ ןעֶּבעֶג ְנּוא

 ּפְהיֵפ טיִמ נוא ןעֶּבעֶל םיִז ַא נּוא םיִּמּוג עֶנייַד ןיִא םיִמֲחַר ּוצ נּוא דָמָח 'וצ

 '{הָלָס ןֵמָא , ריִרָפ נּוא טייֵקְראַמְׁש . ןעֶגיוא םיִנעֶטייַל ןיִא גּוא ןעניוא
 .רמאנו 24 6 (א"ע  וווחמ)
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 9 :םאְד להק טגאו ןעגעָבּוד םעֶד ףאנ

 ,חָרּובְנִּב ןכוש םֹורָמַּב ריִדֲא ק"וח
 ךְמֶׁשְו םֹולָׁש הָּתַא

 םיִׂשָּתֶׁש ןֹוצָר יִהְי ,םֹלָׁש
 תי ףכַע לֵּכ לַעְו ּונילֲע

 248 בכק רופכ
 .םאָר םיִנֲהֹּב יד ןעֶגאָו ןעֶגעֶבּוד טעֶד ךאָג

 תְרַזַנָׁש הַמ ּוניִשָע ,םָלֹוע לָׁש ּונֹוּבַר
 ּנָמָע הָׂשֲע הָּתַא ףַא ,ּוניִלֲע

 ועְמִמ הָפיֵקְׁשַה ,ונּתְחַמְבִהָׁש הָמָּנ
 תֶא ףֶמַע תֶא ְךֶרָבּו ,םִיַמָׁשַה ןמ ךֶׁשֶרָק
 ָּתתָנ רֶׁשֲא הָמְדֲאָה תֶאָו ראש

 ץֶרֶא ונִתֹוכֲאַל ְּעַּבְשִ רֶשֲאַּכ ו תֶרֶמֶׁשָמְל הָבָרְבּ םייח לֵאָרְׂשִי

 ;ׁשֶברְו 'בַפַח תַבָז : : ; םֹולָׁש

 וניִלָע ,םיִמֲחַרְו דָסֶחְו ןמ ,הָכָרְבּו הבוט םולש
 דַחֶאּכ ונְלָּכ וניִבָא ונֵכְרָּב .ךֶמֵע לֵאָרְׂשִי לכ 5ַעְ

 ,ּוניֵהלֲא יי ּונָל תנ ְךיֶנָּפ רֹואְב יִּכ ,ְךיֶנֵּפ רֹואְּב
 םיִיַחְו ; םימחרו הָכְרְב הָקָדְצּו , רסח תַבָהַאְו ; ףייה תרות

 לֶכָּב ,לֵאָרְׂשִי ְךֶמַע תא ְךֶרֶבְל ףיניעב בוטו , םולָשְו

 : ךֶמולָשְּב הָעָׁש לָכְבּו תַע
 לֵכְו ונחנא ףיִנָפְל בֵתַּבִנְו רכָזנ הָבֹוּט הָמָנְרַּפּו םולָשְו הָכָרְּב םיָיַח רָפְסְּב

 ! ; םולָשְלּ םיבוט םייחְל לֵאָרׂשִי תיּב ףֶמַע

 םיִבֹומ םייַחְל : םִָיַח תונָש ףֶלּופיִסֹויְו ףימי ּוּבְרִי יִב יִּכ רַמֲאנְ
 ו

 א

 ₪ יש

 תה
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 ₪ט"ע שוריפ

 ,קּוסָּפ ןיִא טְגאָזעֶג זיִא םֶע נּוא רַמֲאָנְו
 ףימ ךֶרּוד ן ןעֶד ףיָמְי וברי יב יִּכ

 עֶגייַד ןעֶרְהעֶמ ךיז ןעֶלעוֶו הָרֹוּת
 ןעֶרְהעֶמ רי טעוֶו ןעֶמ גוא . געֶמ

 .םולש טְואוָו םאָד םיוא טְואָל ןןמ רעֶד ןעוֶו ןעֶמ טְגאָז הָלְפִּת יד

 רֶעייֵז ךיד ןעֶטעֶּב ריִמ פד ל וגובר
 םֶהָרְבַא תּוכְזִּב זנוא גיִלעֶזְטייַל

 םעֶד ןעֶסּונעֶג וצ ןעֶּפאָה ריִמ ,ּוניִבֶא

 ,קָחֶצִי ןופ הָריִקֲע רעֶד ןּופ תּוכְ
 בקעי תּוכְזִּב ןנּוא .דיילק נוא זיַפְׁש

 םָחָל ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רעֶכְלעוֶו
 טאָנ רעֶּבעיִל ,ׁשֹוּבְלִל דֶגֶּ לוכֲאָל

 ןופ תּוכְז רעֶד ןייֵמְׁשייַּב זְנּוא זאָל

 קיִׁש נּוא ,הָאָלְו לֵחָר הקבר הרש

 זנוא לאָז סאוָו הָחְנְׁשַה ןייד זנּוא
 ביג נוא ןעֶנייֵּב םעֶּלַא ןופ ןעֶמיִהעֶּב

 16 . א (ט"ע רוזחמ)

 גוא למ טונא ןאַמ ןיימ טיִמ ריִמ

 רידא, . דָנּוזעֶנ ןיִא נוא הָמָנְרַּפ רעֶד

 רעֶקְראַטְׁש ,"הָרּובְגִּב ןֵכֹוש םֹורָמַּב
 התא ,לעֶמיִה ןיא טֶהּור סאוָו טאָג

 ןייד גּוא וד ,"םולש ָךְמִׁשְו "םולש
 ןֹוצָר יהי . םולש רעֶטיֹול זיִא ןעֶמאַנ

 תיֵּב ףֶמַע לכ לַעְו ּוניִלַע םיִׂשֵּתָׁש

 ,"םולש תֶרֶמְׁשִמְל הָכָרְבִו םייח לֵאָרְׂשִי

 לֵאָׂשִ ב נּוא ןְנּוא טְסְלאָז וד

 טיִמ דְּועֶג נוא הָסָנְרַּפ עָמּוג ןעֶּבעֶג

 : םולָש רעֶטיול
5 
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 םֶּתַאְו ּותָּכַּכ ! םִייַחַה רֶּפֵסְּב ּונֵבְתָּכ םִייַח םיִתֹלֲא : ּונֵבְתְנִּת

 :םויה םֶכְלְּכ םיימ םֶכיֵהֹלֶא יַיַּב םיקבדה
 ןיחתופ
 ונֲצִמַאָת םויח הק
 ּונָכְרְבִּת םויה
 ונלדנת םויה
 הָבֹוטְל ּונֵׁשְרְדִּת םֹויַה
 ונָתְעוש עמשִּת םֹויַה

 ןוראה

 ; ןמא
 ; ןמא
 ; ןמא
 ; ןמא
 ; ןמא

 :וא ונתלפת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמָחַרְּב לֵּכַקְּת םויה
 ךקדצ ןיִמיִּב ּונֵכְמֶתַּת םויה
 ןירגוט

 ; ןמא

 ןוראה
 בּותָּכַּכ !םִלָׁש ןִיָנְבִּכ םיִחמְׂשּו םיִׂשָׂש ּונֲאיִבּת הֶּזַה םֹויַהְּכ

 יִתתָלְפּת תיִבְּב םיִּתְחַמְׂשְו יִׁשְדָק רח לֶא םיִתֹואיִבֲהַו
 הָלֵפִּת תיֵּב יִתיֵב יִּכ יִחְבזִמ לע ןֹוצָרָל םֶהיֵחְבִזְו םֶהיֵתֹולֹוע

 ט"ע שוריפ
 .ןעֶּבעֶל ןופ ןעֶרְהאָי

 יָנֲא זְנּוא ּוטְסְלאָז ןעֶּבעֶל טוג ןייֵא

 .רעֶפ נֵבְתֶּ .םאָנ רעֶגיִרעֶּבעֶל ןעֶּבייַרְׁש

 ןעֶּבעֶל ןופ ךוב ןיִא זנוא ּבייִרָש
 , ןעֶּביִרְׂשעֶג טייֵטְׂש סֶע יונ ױזַא

 טְפעֶהעֶּב טייז סאו רַהיִא נוא םָּתִאְ

 רֶהיֵא טעוֶו טאָג רֶעייַא טאָנ ןיִא

 : ןעֶּבעֶל ןעֶּבאָה עלַא טְנייַה
 זְנּוא וד טְסְלאָז טְנייַה ינֵצְמַאְּת םֹויַה

 טְנייַה נכְרָבּת םויה : ןעֶקְראַטְׁש

 טְנייַה ּוגלְדגְה פייס ;ןְׁשְמְנעֶּב זְנּוא ּוטְסְלאָז

 םֹיַה ; : ןעֶבאַמ רעֶסעֶרְג זְנּוא ּוטְסְלאָז

 .ְראַפ זְנּוא ּוטְסְלאָז טְנייַה הֶֹוׁשל ּונֵשְְדִּ

 ןצ  םיִבֹומ םיִיִמָל

 | טְסְלאז טְנייַה עת וי :ןעֶטּוג וצ ןעֶטְׁש
 טְנייַה יִּבְּת םֹויַח :ייֵרְׁשיִג רָזְנּוא ןיִרעֶה וד

 16 (ט"ע רווחמ)

 .אַּבְרעֶר טיִמ ןעֶמעֶנְרעֶפ ור טְסְלאָז
 רעֶזְנּוא ןעֶליוִו טיִמ גּוא טייֵקְמעֶר
 וטְסְלאָז טְנייַה ּונְֹמְתּת םֹויַה ; טעֶּבעֶג
 דְנאַה עֶטְכעֶר יִד טיִמ ןעֶציִמְׂש זְנּוא

 : ; טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג רעֶנייֵד ןּופ
 . באָּט ןעֶגיִטְנייַה יו יוזַא חוה םֹויַהְּכ

 -ייֵרְפ ןעֶגְנעֶרְּב וָנּוא ּוטְסְלאָז
 ייִבַעְג םעֶד ןיִא ְךעֶלייֵרְפ "נוא גיִדְנֶע
 זיא םֶע יונ יױזַא ׁשֶדְקִמֲה תיֵּב ןּופ
 לעוו יא נוא פיתיאיכהנ , ןעֶּביִרְׂשעֶג
 .גְראַּב ןעֶגיִלייֵה ןיימ ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ייֵז
 ןיִא ןעֶהייֵרְפְרעֶר ייֵז לעוֶו יא נּוא
 ,הָלְפִּת טּוהְט ןעֶמ ּואוו זיוה ןיימ
 גְנּומְכעֶׁש נוא רעֶּפְּפִא רֶעייֵז םֶהיֵתֹולֹש
 הֵּבְזִמ ןיימ ףיוא ןעֶליוִו וצ ןייז טעוֶו
 יכ 4

- 
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 םיקחה לָּכ תֶא תושעל יי ּונֵוַציו רַמָאָנְו ,םיִמַעָח לָכָל אֵרְקִי

 ּוניִתֹויַחָל םיִמָיִה לָּכ ּונָל "בוטל .ּוניִחְלא ַײ תֶא הֶאְריִל הֶלֶאָה
 לַּכ תא תֹוׂשֲעַל רומשנ ן יִּכ ּונָל הָיְהִּת הקָדְצּו רַמָאְנְו הזה םֹויַהְּכ
 חָכָרְבּ הקדצּו ,ּונוצ רֶׁשֲאַּב ניהֹלֶא יי נפל תאֹזַח הָוצְמַה

 :םֶלּועָה רַע לֵאָרְׂשִ לֶבָלּו ּונָל הָיהְ םֹולָׁשִ םיִיַחְו םיִמֲחרְו

 :םולשה הָׂשֹוע ,ִי הֵּתַא ךורּב
 :םָלָׁש שידמ טגאו ןמ רעֶד

 ,חיִתּוכְלַמ ְךיֶלְמִיְו ּהיִתּועְרְכ אָרְב יִד אָמְלֲעְּב ,אָּבַר ּהימש ׁשֵדַקְתִיְו לֵדֵגְתִּי

 ּרֶמִאְו בירק ןֵמְזִבּו אֵלָנֲעַּב לֵאָרׂשִי תיּב לכד ייַחְבּ ןוכיִמּויְבּו ןֹוכִָיַחְּב

 חַבְַׂשִיְו 7 .אָיֵמְלַע יָמְלֲעְלּו םלעְל ְךֵרָבְמ אֵּבַר ּהיִמָׁש אָהְי .ןַמָא

 ְךיִרְּב , אָׂשדּוקְד ּהיִמָש ללה הָלַעְִיְו רֶדֵהְתִיו אֵׂשַנְיו םָמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו
 ןְריִמָאד אָתָמָחְנְו אָתָחּבְׁשּוּת אָתָריִׁשְו .אָתָבְרּב ַּבִמ .אָלֲעְלּו אָליֵעְל אּוח

 : ןֵמָא ורְמֶאְו אָמְלֲעַ
 {ּונְתְלִפְּת תֶא ֹוָרְבּו םיִמֲחַרְּ לֵב להק

 איַמְׁשִב יִר ןוהּובָא ּםֶרָק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכָד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לָּבִקְתִּת ןוח

  ןֵמָא ּורְמֶאְו
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 :םָלֹוע דַעְו הֶּתִעַמ ְךֶרֹובְמ ו םֵש יֵהְו להק
 : ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניִלָע םיִיַחְו ָיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אָהְי ןוח

 :ץֶרֶאְו םימָש הֵׂשֹוע ָ!ְ! םִעֵמ ירְזָע להק
 + ןֵמָא ּורְמִאְו לֶאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלֲע םולָש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םולש הֶׂשֹוע ןוח

 ט"ע שוריפ

 ןעֶרעֶו טעוֶו זיוה ןייַמ ןעֶר יב יב
 ּוצ הָלֵפְּת ןופ זיוה ןייֵא ןעֶפיִרעֶג
 רעֶדיִו נוא יִּפֲאַו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 טאָנ נוא וו וג ,קּוסָּפ רעֶד טְגאָז
 עֶלַא ןּוהְט ּוצ ןעֶטאַּבעֶג זָנוא טאָה
 ראַפ ןעֶטְכְראָפ ּוצ ץעֶועֶג עֶגיִזאָד יד
 זְנּוא לאָז םִֶע יִרָּב טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ
 ןעֶזאַל וצ זנּוא געֶט עֶלַא ןייז םּוג
 ,גאָּט ןעֶגיִטְניַה יו ױזַא ןעֶּבעֶל

 קוסָּפ רעֶד טְגאָז רעֶדִיוִו נוא רפי
 טְנעֶכעֶרעֶג ןייז זָנּוא םעוֶו םֶע גּוא
 םאָג ראָפ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןייֵא ּוצ

 עֶטיִה ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו טאָג רעֶזְנּוא
 םאָּבעֶג עֶניִזאָד יִד עֶלַא ןּוהמ ּוצ
 .ןעֶטאַּבעֶג זנוא טאָה רֶע יו יוזא
 םיִמֲחַר גּוא הָכָרְּב גּוא הקהצ נּוא הָהָדְצּו
 גוא זנּוא וצ יי לאָז םולָש נּוא םיִיַח נוא

 : גיִּבייֵא ןיִּב לֵאָרְשִי לַּכ וצ

 16 8 (ט"ע רווחפו
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 ףיֹוא ,ןֹויָצְל אָבּו יִרָשַא טיִנ טְנאָז ןעֶמ ,תיִרֲחַש ייַּב יז טְניִפעֶג תונַּבְרִק טְנאָז ןעֶמ -

 סיֹוא טְמעֶנ ןעֶמ נוא , תֶּבַׁש םּוא טְלאַפעֶג סָע ׁשְטאָח ִתָלִפְת ָנֲאַו טיִנ ןעֶה טְגאָנ
 ; הָרֹוּת רֶּפֵס ןייא

 ,הרות רפס תאצוה רדס
 : סאָר ןעֶמ טְנאָז ,ׁשֶרֹוק ןֹורָא םאָד טְנעֶפֶע ןעֶמ רעֶרייֵא

 ְךיֶבָיֹא ּוצְפָיְו יי המק ו השמ רֶמֹאֹיַו ןֹורָאָה ַעֹוסְנִּב יהי
 רַבְדו הרות אצַת ןויצמ יִּכ ; ְךֶנָּפִמ ל ְךיֶאְנַׁשְמ וסְנָיְו

4 

 לֵאָרְׂשִי .ומַעְל הֶרֹּת ןתְנש ְךּורָּב :םִיָלָשּוריִמ
 ;ֹותְׁשּודְקִּב

 יִא ,טְגאָז יִאְחֹוי ןֶּב ןועמש יִּבַר ׁשֹודְקַה רֵהֹוז ןיִא טייֵטְׁש םָע
 ,רֶהיֵא ןיִא ןעֶנייֵל וצ ,רּוּכִעְּב הָרֹוּת רֶפֵ םאָד סיֹורַא

 טְמעֶנ ןעֶמ ןעוֶו טייצ רעֶד |
 לעָמיִה ןיִא ףיז טְגעֶפֶע

 תֶלֵפְּת עֶזיִר ןעֶגאָז ׁשְטְנעֶמ רעֶדעֶי ףְראַד םֹורעֶד ,טָפאַׁשְביִל נוא םיִמֲחַר ןּופ ןעֶרֶעיֹוּט
 ! הָנוַּכ טיֹורְנ טימ

 אָהְי ךרתאו ְךֶרֶתִּכ ְךיְִּב אֵמָלָע יִראָמְד היִמש ְךיִרְּב
 ָךֶניִמְי ןקרופו .םֶלֶעְל לֵאָרְׂשִי ְךֶמֵע םַע ְךֶתּועְר
 ,רּופָּכ םֹוי הָחְנִמ ּוצ ןעֶמעֶנְפיֹוא ןופ הֶנֵחְּת

 + הֶרֹוּת רָּפִמ יִד םיוא טְמעֶג ןעֶמ ןעֶוו רּוּפִּכ םֹוי הָחְנִמ ּוצ ןייוֵועֶג לְהיִפ טיִמ ןעֶגאָו ּוצ הָנֵחִּת ָץייִג ש
 ןופ ראה ןייא טְסיִּב וד סנש יש ונוּבִר

 ןעֶּבעֶג ראַפ ּוצ נוא תֹונָמֲחַר
 נוא לוק ןיימ ּוצ םעֶג ראפ ,דֶניִז יד
 יִּפאַלְק ןּוהְט ןיימ ןיִא ריִמ רעֶּפְמֶנֶע
 ריִד ּוצ ,תונָמַחַר ןּופ ןעֶריֹוהְט יר ןיִא
 זַא ןוצָר ןופ םייצ יִד טְציִא זיִא טאָג
 עֶנייֵמ עֶלַא ןיִּבעֶג ראַּפ ריִמ טְסְלאָז וד
 ראַפ טְניִרְניִזעֶג באָה ְךיִא סאוָו רניִ
 םעֶד ויִּב ןָא רֶנעֶגּוי ןיימ ןופ ריד
 אֵלַמְמ טְסְלאָז נּוא גאָט ןעֶגיִטְנייַה
 ךיִא סאוָו םיִׁשודְקַה תֹומָׁש עֶלַא ןיינ
 טְסְלאָז וא ,ןעוֶועֶג סנופ ייֵז ןיִא ּבאָה
 הָבּוׂשְתִּב ריִד ּוצ ןעֶרעֶקְמּוא ןֶכאַמ + ךיִמ
 ןיא ןעֶרְהיִפ ךימ טְסְלאָז נּוא ,הָמָלְׂש
 .טסניד ןייד וצ געוֶו ןעֶניִטְראַפְטְכעֶר

 16 (ט"ע רזוחמ)

 אז ןייֵא ׁשקבָא הָתֹוא יי תֵאֵמ יִּתְלַאָׁש תַחַא

 ,טאָנ רעֶּביִל ריִד ןּופ ןעֶמעֶּב ְךיִא ּוהְמ
 סא , זיוה ןייַד ןיִא ןעֶציִז לאָז ְךיִא זַא
 - תיֵּב  עֶגיִלייֵה עֶּבעיִל סאָד ןעֶמ טְנייֵמ
 ,ןייז טעוֶו ןעֶּבעֶל ןייַמ ליו שָרקַמַה
 םאָג ןופ טייֵקְסיִז סאָד ןְהעֶז לאָז ְךיִא
 ראַפ ןייטש לאָז ְךיִא 'ןוא אוה ךּורָב
 טאָנ ְךיִמ ןערעל . לֵכיֵה ןייז ןיא םֶהיֵא
 ןייד ןיִא ןייֵג ְךיִמ זאָל גּוא געוֶו ןייד
 ְךיִא זַא ץְראַה ןיימ גיִצְנייֵא , תֶמֵא
 ןעֶגיִלייֵה ןייד ראפ ןעֶמְכְראַפ ְךיִמ לאָז
 טע ָּב ףיא םיִהֹלֲא יִל אב רֹוהָּש בֵל , ןעֶמאָנ

 ןייִא ריִמ ףאַשעֶּב ,טאָנ רעֶּבעיִל ְךיִד
 טיִמעֶג גיִטְראַפְטְכעֶרַא 'נוא ץֶראַה ןייר
 יטילקפ יִא , ריִמ ןיִא ןֶעייֵנעֶּב ּוטְסְלאָז

 ךינפלט
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 בּוטמ אָנָל ַיּוטְמַאְלּו .ךשךקמ תיֵבְּב ְךֶמַעְל יִזֲחַא
 ךמדק אוער אֵהְי ,ןיִמָחְַּב אָנְּולְצ לֵּבַקְלּו .ְךְרֹוהְנ
 וגְּב אָדיֵקְפ אָנא יִיְהָלְו .אָתּוכיִטְּב ןייח ןל ְךיִרֹותְר
 יִדְו יל יִד לָּכ תו יִתָי רַטְנִמְלּו ילע םֵחְרִמְל אָיקיִדַצ
 .אָלֹוכְל םָנרַפְמּו אָלֹוכְל ןז אוה תנא .לֵאָרְִׂי ךמַעַל
 איֵכְלַמ לַע טיִלַׁשְר אוח ְּתְנַא אָלֹוּכ לַעטיִלׁש אוה תנא
 אוה ְךיִרָּב אׁשְדּוקְד אָדְבִע אָנָא .אוה ְךֶליִד אָתְוכְלַמּ

 הניחת

 מעַּב יא יופמ המת לא ּדֶׁשְרָה םּורָו ףיִנְְלִמ

 ְףיִמ טְסְלאָז וד זַא , טאָנ רעֶּבעיִל ףיד

 ,ריִד ראַפ ןופ ןעֶפְראוַו קעוֶוַא טיִנ
 ןופ ּומְסְלאָז הָאּובְנ עֶניִלייַה ןייֵד גוא

 : ןעֶמעֶג קעוֶוַא טיִנ ריִמ
 ,םאָנ רעֶּבעיִל ְךיִד םעֶּב ְךיִא 5 אָנא

 נּוא ריִמ רעֶּביִא ףיר םעֶראַּבְרעֶד
 סו ןייפ ןיימ ןעֶמעֶׁשְראַפ טיִנ טְסְלאָו
 ,טְסאַפעֶג טְנייַה ריִד ראַּפ ּבאָה די א
 טְלעֶכֹורְמְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעיִנְק עֶנייַמ סאוָו
 ןייַמ .גוא , ןעֶטְסאַפ תַמֲחַמ ןעֶראוועֶג
 ןייַמ ןּופ ןעֶראוָועֶג רעֶגאָמ זיִא שיילפ
 ןיימ , טאָג רעֶּבעיִל ּוצ רעֶה .טייֵקְמעֶפ
 יךאפ ּומְסְלאָז ייֵרְׁשעֶג ןייט גּוא הָלִפְּת
 ּומְמְלאָז ןערערמ עֶנייַמ ּוצ ,ןעֶמעֶג
 ריִד ייַּב לאָז הָּלִפְּת ןיימ , ןעֶגייוַוְׁש טיִנ
 .ִפיֹוא םאָד ,תֶרֹוטק יו ןייַז בּוׁשָח יֹוזַא
 ריִד ייֵּב לאָז דְנעָה עֶנייֵמ ןופ גְנּוּבייֵה
 ייוֵו ,הָחנִמ ּבְרַק א יונ ןייַז םיִז ױזַא
 ףיז טרעק גאָט רעֶד ,ריִמ ּוצ זיא

 ןעֶרעֶק קעוֶוַא ְךיִז טּוהְט םִע קעוֶוַא
 טוט םֶע ,ןּוז רעֶד ןּופ ןעֶטאָש רעֶד
 ןייֵא גּוא אָרֹומ ןייִא ןעֶמּוק ריִמ ףיוא

 ןֶנְנעֶרְּבְפיֹוא וה ְךיִא זַא ,שיִנְרעֶטיִצ
 ְךיִא נוא דְניִז עֶנייֵמ ץְראַה ןיימ ףיוא
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 ןיינְסיורא לעוֶו ְךיִא בוא טיִנ םייִוְו
 ןייר ראַפ טָּפְׁשִמ םעֶד ןופ טְכעֶרעֶג
 רעֶדַא יאַּכַו רצ ןיִד תיֵּב ןעֶטְכעֶרעֶג

 : םֹולָׁשְו םַח ביח
 ןיימ זיִא טאָנ רעֶּביִל מצעי :
 גוא ריד ּוצ ראָנ גְּונעֶפאָה

 ,טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד סיֹורְג ןיייז ףיוא
 ןעֶטְלאַהְנייַא לאָז הונחה ןייד זַא
 טימ ךיִז טְסְלאָז וד א םעַּב ןייד
 תַרָמְבּ רָסֶחַה תַרֲמִּב ןייַז גחונ ריִמ
 ןוהמ ריִמ טיִמ טְסְלאָז נּוא , םיִמחְרה
 .ןייד טיִמ נּוא , ןיִדַה תַרּוׁשְמ םיִנְפל
 ןעֶרעֶקְמּוא ְךיִז ּומְסְלאָו םֶמּוג םיֹורְג
 קְלאַפ ןייד ןּופ ןעֶראָצְמּורְג ןייד ןּופ
 טאַטְׁש רעילה ןייד ןּופ גּוא לארָשי
 ַּכ זנּוא ןופ לטבמ ייז נּוא ,םיִלָשּור
 וטְסְלאָז נוא םיִטְבעֶלְש םעֶלַא לֵאָרׂשִי
 תּוכְלַמ רעֶזְנּוא ןופ ץֶראַה טאָר ןוהמ
 ּױצ זְנוא ףיוא םיִצֵעוי עֶנייֵז ןופ נא
 ןיא ןעֶּבייַרְׂשְנָא זנוא טְסְלאָז נוא ןעֶטּונ
 ייֵז סאוָו םיקירצ יִד טיִמ םייַחַה רָפָ
 ןייד ןעֶגיִצְייִא גוא ןעֶליוִו ןייַד ןוהט

 הָּתַעְ

 חָכָרְּב רֶּפֵס ןיִא נּוא ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה
 .תֹומָחָנְו תועושי הָבֹוט הָסָנְרַפּו םולָׁשְו

 י ןִמָא
: 



 רופכ םוי החנמל ת'ס תאצוה רדס 248
 ;םַלָׁשִלְו ןיַחְלּו בטל לֵאָרְׂשִי ךֶמַע לֶכְר אָּבלְו יאבְלר ןילאשמ םיְִׁשַתְו ,(התוער ןּודְבעִיְד ןירפד ןינְּב יל בהיתו) .אֵתירואְּ יאָּבְל חתְפַתְר מד אְוְעַר אֵהי ,ןְְָּׁשּוּת רַמיֵא אֵנֲא אריקי אשידק ּהיִמְׁשִלְו .ץיִחָר אָנֲא "יב . טושקּו ןוְבט דַּבֲעְמֶל יגְכִמ ,טוׁשָיִהֹואיִבְנּו .טושק | היָתיִיַרֹואְו . טושק אָהָלֶא אוהר . אימשְ אָחָלֲאָּב אָלָא .אנְכיִמְס יִהְלֶא רַּב לַע אָלְו אָנְציִחְר ׁשֶנָא לע אָל .ןֶדיִעְ ןֶדיִש לֶכְּב ּהיֵתְיַרֹוא רקיד הימקמו הימק אֵנְדיִנַפְד

 ;וָדְחַי ֹומְׁש הָמְמֹורְנּו יִתִא ייל ּולְרַג ןוח

 ;ּוניֵהלַא יו שידה יִּכ ושרק 'רַהל  ּווֲחַמְׁשִהְו וניַהלֶא + ּומְמֹור ! אוה שורק ןיִלְנַר םּודָהל .ּווָחּתְשהְו וניהלֶא ַײ וממור : שארל ל אֵׂשַנְתַמַהְו הֶָכָלְמַמַה יָי ףל ! ץֶרֶאְכֹו םומעב לכ וכ דוהַהְו צג תֶרֶאְפִּתְ הָרּובְנַהְ הָלּורְגַה ָײ ךֶל
 { םיִמֲחַרְו הָעְוׁשְי הֶבֹוט הֶרֵמְּב ּניִתֹולֲאְׁשִמ אֵלַמיו םיִמָלֹוע תַיַלְפִל ונמוא ןֹוחָיְו םיִאּוׂשְנַה ןמ עֶרֶה רֶצֵיְּב רעו תֹועְרָה . תֹוְׁשַה ןמ ּוניֵתֹוׁשְּפִנ ליצנ) םיִנָתיֵא תיִרְּב רֹוּכְִיְו םיִסּומֲע םע םָחְרָי אּוה םיִמֲחַרָה בָא

 ,רופכ םוי החנמל האירק =
 -תַּב ַתַוְרָע ס : ןֵתָורע .ֶַּגְת אל ץּוח תֶרֶלֹומ וא תב תֶרֶלֹומ מִא"תַב וא וא | ףיִבָא-תַב תו תֹוְרֶע ם :אוה 'ָךיֶבָא ת "תֶוְרָע הֶּלנְת אֵל ִיָבָא-תֶׁשֲא ת תורע ס ;ּהָתָוְרֶע הָלִנְת אֵל אה סאה הלִנִ אֵל + ףֶּמִא תוָרָעְו * | ףיִבָא תֶוְרָע ס + הָוהְי יִנֲא הורע תָֹּלַגְל וברק אל "ולָשְּב רַאְׁש לָכ-לֶא ׁשיִא שיא יול ם : הָוהְי ִנֲא םֶהָּב יֵחָו םָרָאָה ם םתא השי ָׁשֲא ָפׁשִמ-תֶאְו וַתּקְח-תֶא םֶּתְרַמְׁשִ ;םֶכיֵהֹלֶא הוהְי נא םֶהָּב תַכְלָל ורמת יתְַחתַאְו ושעה ימָפְׂשִמ"תֶא ;וכֵלֵת א םֶהיֵתְקְחְבּ יוׂשֲַ 'אָל תמש .םֶבְח אמ א רֶשֲא ןַנְּכ"ץֶרָא הָׂשֲעַמְכּו ושעת אל ּהָּ-םֶּתְבַשִי רֶׁשֲא םִיַרְצִמ ץֶרָא הֶׂשֲעַמב םֶכיֵהלֶא הזה יִנֲא םֶהָלֲא ְּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יִנְּבילֶא בד רמאל השמ לֶא הָוהְי רבי
 בָא -תוחֲא תַוְרֶע ס ;הָתָוְרָע הֶַגְ אֵל אה + תא ְךיִבָא תֶרֶלומ ? ףיִבָא | תֶשֲא-תַּב תַוְרֶע ס ;הּנִה ףתורע י ִּכ ןתורע הג א ּהַּב-תַב וא ב
 חפר ראשי "הלנת אֵל המַא-תֹוחַא תַוְרֲע 'ס ל אוה יבא הו ראש "הלגת אל

 ס 1  אֹוָה ףֶחָרֹּד בֶרְקַת אל ֹּתְׁשֶא- לא הָלְגְת אֵל יַבָא-יִחֲא תַורָע מ ! אוה
 תורע 8 "46 (איע רווחפ)
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 *תֶׁשֲא תַורֲע ם :ּהָתָוְרֶע הֶּלַגְת אְל אוה נב תשא הּלִנְת אֵל ָךְתָּלַּכ תַוְרָע
 "תֶא הגה אל ָּּתְבּו הָׂשִא תורע ם :אוה ףיִהָא תורע הלנת אֶל ,ףִמָא
 :אוָה "המ הגה הראש הָהְוְרֶע תו קת אל ּהָתָּבתַב"תֶאְ הָנְּב"תַּ
 הֶׁשֶאֶֹאָו ;ָהייַחְּ ָהיֶלָע .התורע תל צל חקת אל הָתֹרֲא-לֶא הֶׂשֶאָו
 ףתְכָָׂש "ןתַת"אל + ףתיִמַע תָשֲא- -לִאְו : ּהתורע תֹּלְַל ברקת אל ּהָתָאְמִט תַּדְּ
 םָׁש-תֶא לֵלַהְת אֵלָו לטל ריִבָעַהְל ןתַתְאל טי הב הֶאְמָמְל ערי א
 תשא יֵבּבְשִמ בְֵׁשִת אל רְָז--תֶאְו ריטפמ אוהו לארשי ;הָוהְי נא הלא
 "א הָׁשֲאְו הָב--הָאְמַמְל ְֶּבָכׁש ] ת תראל המֵהְּב-לָכָבּו + אוה הָכְעְות
 ילָכְב יּכ הָלִא-לָכְב רָאָמַמִּת לַא 1 וה לֶבֵּת ּהָעְבְרְל המהב ונפל רמַעַ
 ָנַע קְפֶאָנ ץֶרָאָה אמט + םֶכיֵנְּפִמ חּלַשְמ נא -רֶׁשֲא םִיוגַה אמט הָלֶא
 אלו ימָפשמ"תאו ָתְקִחתֶא םֶּתַא םּהְרמְשּ ;ָהיֶבְׂשי-תֶא ץֶרָאָה אֵקָּתַו היל
 תכָעוהַהְלָכתֶא יב ;םֶכְכֹותְּב רגה רנו חָרְֶאָה הָּלִאָה תֶבָעְותַה לכמ ושעת
 ץֶרָאָה איקת"אלו ; ץֶרֶאָה אמו 'םֶכיֵנְַל רֶׁשֲא ץֶרֶאָהיׁשְנַא ֶׂשָע לֵאָה
 רֶׁשֲאלַּב יִּבי םֶכיֵנְפִל רֶׁשֲא יגַה-תֶא האק רָשָאּ ּהָתֹא םֶכֲַּמַטְ םָבְתֶא
 םתְרַמְשי ;םָּמַע בֶרֹקִמ תשעה תושָפְגַה ּותְרְכַּה הלאה תבעה למ הֶשַע
 אלו םכיִנפִל ושענ 'רֶׁשֲא תובָעְותַה "תוקחַמ תושע 'יְִלַבְל יְִּרַמְׁשִמ-תֶא

 : ; םֶכיֵהֶֹא הָוהְי נא םֶהָּב ןאָּמַּטִת

 ,הרטפה תכרב
 ,הָכָרְּב יד "ריִטְּפִמַה 5לַעַּב, רעֶד טֶגאָז הָרֹוטְּפַה רעֶד ראפ

 ךּורָּב : תֶמָאַּב םיִרְמֲאָנַה םֶהיֵרְבַדְּב הָצְרְו םי בוט םיִאיִבְנִּב רחְּב רֶׁשֲא םֶלֹועָה ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא ַי הָּתַא ְךּורְּב
 ֹומַע לר ו ודְבַע השב הָרותַב רָחֹוּבַה יי הֶּתַא
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 ,רופכ םוי החנמל הרטפה
 ריִעָה הָוְניִנ לֶא ךל םּוק : רֹמאֵל יִּתִמֲא ןֶב הָנֹו לֶא יי רב ןח

 תני םקיו : ִנָפְל םֶתָעְר הָתְלֲע יִּכ ָםיִלָע אָרְק הָלּודְנ
 ו וה ה ו טא ר 6555 יי 4

 עט לט עט טי 5
 ר יע

 הנויד ןויקיק ם"ע שוריפ
 אנ .'וכ ןויקיק 'וב ןטינ 'וכ 6 רבָדר יהיו דייב טְטאָג ןעֶועֶג זיא סֶע גּוא = רו טא

 ַמיִׁשיִפ ןופ םיֹורַא ןיִא איב מ הָנוי 2 םעֶד םוק } ןעֶגאָז וצ יַּתיִסָא ןֶּב הנוי גצ
 יד רֶסּומ ןעֶגאָז ןעֶגְנאַגעֶג ןיוש יא גוא ,ףיוג רעֶסיֹורְג רעֶד ּוצ העָג גּוא ףיוא העָטָש ל
 םוצ הָעּובְג םָמאָנ ןופ ןעֶפיֹולְְנַא וצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא הֶנֹוי ןיִא הָנּי פט 1 "מ ראא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ייפ רֶעייֵז ןעֶד ,תֹואיִבְנ ןיימ רֶהיֵא ףיֹוא ףור גּוא ,הָנניִ טאָטְׁש
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 למה י יז : : לנפלמ השיִשְרת םֶהָמָע אובל הָּב דרו הָרְְׂש ן
 ; רֵבָׂשִהְל הָבְׁשֲח הָינֲאָהְ םיִּב לֹודָג רַעַס יהיו םִיַה לא הָלֹודְג ַחּור
 רֶׁשֲא םיִלָּכַה תֶא ןליִמיַו ויָהֹלֲא לֵא שיא וקעויו םיִחָלַמה ואריינ
 הָניִפְסַה יִתְּכְרי לא דרי הָנֹויו םֶהיֵלֲעַמ לקהל םיה "א היִנָאּב
 םדרנ ל המ ול רֶמאֹּיַו לֵבֹוחַה בר ויָלֵא ברק: : םדריו בֵּכְׁשּיַו
 ;דַבאֹנ אל ונל םיִהֹלֲאָה תֶׁשֲעְתִי יֵלּוא ךיָהֹלֲא לא אָרְק םוק
 הַעְרַה יִמְלָׁשְּב הָעְדִנְ תולרוג הָליִּפְַוּוכְל ּוהָעְר לֶא שיא ּורְמאֹּיַו
 ויִלֶא .ורמאיו : : הָנֹוי לע לרוגַה לפיו תולרוג ּוליִפיַו ּונָל תאזה
 ןיַאמו ףתְכאלמ המ ּונָל תאזַה הַעְרַה יִמְל רֶׁשֲאַּ ונל אָנ הָדיִגַה

 טיי ו "טי ר

 הנויד ןויקיק
 רעֶטְנּוא םיֹורַא הֶנֹוי ויִא , הָוְניִנ ןּופ טייל טאָטְׁש
 רעֶד סאוָו ןעֶהעֶו לאָו רע ,הֶוְניִנ טאָטְׁש רַעָד
 םשה טאָה ,הֶוְניִג טאָּטְׁש רעֶד ןּופ ןיינ טעֶוֶו ףֹושי
 ואָרג עֶכְלעֶוַא הָניי ּוצ ןעֶנעוֶועֶג ןיִמומ רבת
 הָנֹוי רעֶטעֶלְּב עָמיֹורְג טיִמ "ןויקיק, טְסייֵה סאוָו
 ןעֶגעֶרַא ראפ ,ייו רעֶטְנּוא ןעֶציִו ןעֶנעֶק לאו איִבְנַ

 ט"ע שוריפ
 ןעֶד ץֶרֶאָל ץּוח זיִא רֶע סאוָו ׁשיִׁשְרַּת םי
 ןיא ןעֶׁשְטְנעֶמ א ףיֹוא טיִנ טהור הָניִכְׁש יד
 ןעֶגאָז טֶלאְוועָנ טיִנ טאָה רֶע נּוא ץֶרֶאָל ץוח
 הֶבּוׁשְתַּב ריִזֲחַמ ייֵז הוְניִ ןיִא תֹואיִבְנ יד
 :עָנ וייַּב ןעֶדּי טאָה הָוְניִנ ןעֶד ,ןייז ּוצ
 ןעֶּבאָה לאָז יִז טְלאוָועֶג טינ רֶע טאָה ןּוהָמ

 ףיש א ןעֶנּופעֶג ןעֶטְראָר טאָה נּוא יפי ןייק טְרעֶריִנעֶג טאָה רֶע נוא ֹופָו דָרַו ,םויקא
 טְלְהאַצעֶּב טאָה רֶע נּוא הָרְכָש ןֵּתִיִנ ,שיִשְרִּמ ןייק ןעֶמּוק ּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא זיא יז םאוָצ

 ְךאְנ ףיוא ןעֶטְראוַו טיִנ נּוא ןייֵג ףָּכיה לאָז יז יִדְּכ ףיש רעֶצְנאַג רעֶד ראפ רֵכְׂש םעֶד
 ןייק ףיִׁש רעֶד ןּופ טייל יִד טיִמ ןעֶמּוק ּוצ רֶהיֵא ןיא טְרעֶריִגעֶג טאָה נוא ,רעֶדְנעֶזיִד
 ןעֶפְראוָועֶג טאָה טאָנ נוא הָלֹודְנ םּור ליִטַה ַײנ ,הָאּובְנ ם'ִמאָנ ןופ ןעֶפיֹולְטְנַ וצ ׁשיִׁשְרַּת
 ןיִא רֶגיוויםֶרּוטְׁש רעֶסיֹורְג ןייֵא ןעֶראוָועֶג זיִא םָע וא םַי םעֶד ףיֹוא דְניוו ןעֶסיֹורְנַא
 ואריינ , ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶכאָרְּב ּוצ ןעֶטְלאַהעֶג טאָה ףיש יִד וא רֶבָשַהְל הֶבְׁשְח הָיְנֶאָהְו , םִנ
 ןייז וצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה נוא טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה רעֶמיִׁש יִד נוא םיִהָלַמַב
 ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוו םיִלָּכ יִד ןייַרַא םַי ןיִא ןעֶפְראוָועֶג ןייַרַא ןעֶּבאָה ייֵז נּוא םאָנ ּפֶא

 עג טאָה הני נוא רֵכָי הֶנֹיְו ,אָּׂשִמ יד ייז ןופ ןעֶכאַמ ּוצ רעֶגְניִרְנ יֵדְּכ ףיש רעֶד ןיא
 ןעֶפאָלְׁשְטְנַא זיא גוא טְנייֵלעֶג ןעֶמְראָד יז טאָה נּוא ףיש ןופ לעֶקְניוִו ןייֵא ןיִא טְרעֶריִג
 ןופ רעֶטְסְמֶלִע רעֶד םֶהיֵא ּוצ טְנְהעֶנעֶג טאָה םֶע נּוא לֵבֹוחַח גב ויָלֵא בֵרְקִּיַו ,ןעֶראוָועֶג
 טספא5ש ּוד סאָר ןעֶראָועֶג ריִד זיא סאָו םֶהיִא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה נּוא ףיִׁש רעֶד
 ןופ ןעֶקְנעֶדאַּב טאָג יז טעֶוֶו רעֶמאָּט טאָג ןייַד וצ ףּור נוא ףיֹוא העָטְׁש ,רעֶטְציִא
 יז נוא ּוהְעַר לֶא ׁשיִא רְמאַו ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְראַפ טיג ןעֶלעוֶו רימ נּוא ןעֶגעוֶו טְרעֶזְנּוא
 ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶפְראוַו לֶרֹוג ןעֶלעוֶו ריִמ נּוא טייֵג ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה ייֵז נּוא ,זְנּוא ּוצ זייָּב עֶניִזאָד םאָד טְמּוק ןעֶגעוֶו םישעמ םֶנעֶמעוֶו ןופ ןעֶסיוִו
 טְגאָזעֶג ייֵז ןעֶּבאָה ויָלֵא ּורְמאנ ,הָנֹוי ףיוא לֶרֹוג רעֶד ןעֶלאַפעֶג זיִא ,לֶרֹוג ןעֶפְראוָועֶג
 טעֶד רעֶּביִא סאָד טְניִדְניִזעֶג ּוטְסאָה ןעֶמעֶֶו וצ נּוא סאוָו טיִמ זְנּוא ָךאָר נאָז םֶהיֵא ּוצ
 רעֶמאָט הֶכאָלְמ ןייב זיא סאוָו ְּתְכאַלְמ המ ,זְנּוא ּוצ ןעֶמּוקעֶג זייָּב עֶניִזאָד סאָד זיא
 טאָטְׁש ןייַד ףיֹוא זיִא רעֶמאָט ּוטְסְמּוק ןעֶנאַוַו ןופ נּוא הָנּומֲאָּב טייֵּבְרַאעֶג טיג ּוטְסאָה
 ּומכיִכ קְלאָּפ ןעֶכְלעוֶו ןּופ נוא דנאל ןייַד זיִא סאוָו הָרי עֶוייַב ןייא ןעֶראוָועֶג רע;
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 יִכֹנָא יִרְבִע םֶהיֵלֲא רָמאיַו : הָּתָא םִע הֶזִמ יִאְו ְךָצְרַא חַמ אובָּת
 3 { הָׁשִּבַיַה תֶאְו םִיַה תֶא הָׂשָע רֶׁשֲא ארי ִנֲא םִיַמָּׁשַח יֵהלֶא יי תֶאְו
 יִּכ ַתיֵׂשֲע תאז המ ולא ורמאיו תלודג תָאְרִי םיִׁשָנֲאָה 'ּואְרײ
 ורמאיו : םֶהָל דינה יִּכ חרוב אוה ײ ינפלמ יכ םיִׁשָנֲאָה וערי

 : רֶעֹוסְו ףלוה םִיַח יִּכ ּוניִלֲעַמ םיח קֹוְּׁשִיְו ְךֶל הֶׂשֲעַנ המ וילֶא
 יִּכ םֶכיֵלֲעַמ םִיַה קותשיו םיִה לא ינליטחו יִנּואָש םֶהיֵלֲא רֶמאֹיַ
 םיִׁשָנֲאַה ּורתחיו : םֶכיֵלֲע הזה לֹודְגַה רעסה יִלָׁשְב יב יִנֲא עדוי

 : םֶהיֵלֲע רָעוסְו ךֵלֹוה םִיַה יֵּכ ולוכי אל הָשָבִיַה לא ביִׁשָהְל

 חוה שיאה שָפָנּב הָדְבאֹנ אָנ לֵא וי אָנָא ורְמאיַ יו לֵא וארו

 ואָשיַו : ָתיִׂשֲע ַּתְצַפָח רֶׁשֲאַּ יי הָּתַא יִּכ איִקָנ םד ּוניִלֲע ןֵּתִּת לא
 םיִׁשָנֲאָה ּואְרייו ;וּפֲַוִמ םִיַה .דֹומֲעַיַ םיה לֶא ּוהְלָטִיַו הָנֹוי תֶא

 גָד י ןֵמָיו :םירדנ ורדיו ייל חַָז ּוחְּבְויַו יי תֶא הָלֹודְנ הָאְרִי

 הנויד ןויקיק ט"ע שוריפ
 ֶמאֹו .טְגיִרְנינעֶג קְלאָּפ ןייד טאָה רעֶמאָּט
 ייז ּוצ םְגאָזעֶג הָנֹוי טאָה יִכֹנָא יִרְבִע םֶהיֵלֲא
 אָרֹומ ּבאָה ףףיִא נוא ירּוהי ןייֵא ןיִּב ףיא
 לעֶמיִה םעֶד ןופ טאָנ רעֶד ,טאָנ ראַמ
 יד נּוא םי םעֶד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה רָע סאוָו

 לייע ,טְּבייֵרְׁש שרדמ רעֶד . ןְנּוז א ראפ דָנּוא

 ויִא ץיִה עֶמיֹורְגַא ןעֶועועֶג ויִא שיפ םעֶד ןיִא
 גוא ,הָנוי ןופ רעֶרייֵלְק יד ןעֶראָטעֶג טשְגעֶרְבְראַפ
 שיִפ ןּופ םיֹורַא ויִא רֶע ןעֶוו ְךאָנְרעֶד ,ראָה עֶגייֵנ
 ףיוא טְדאָמְׁש רעֶד רעֶעְנּוא ןעֶסעֶועֶג ויִא גּוא

 ןיא דְלעפ םעֶד
 לָעיִפ ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ףיוא טייל יִד ןעֶּבאָה םיִׁשָנֲאָה ּואְרָיַנ ,הָׁשָּבִי

 ןּוהְּטעֶג ּוטְסאָה סאוָו םֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ייז נּוא אָרֹומ עֶסיֹורְגַא טאַהעֶג אָרֹומ
 טְפיֹולְטְנַא רֶע םאָד טְסּואוועֶג ןעֶּבאָה טייַל יִד ןעֶד ,טאָנ ןּופ ןעֶפיֹולְטְנַא וצ םֶגיֹוזַא
 ןעֶּבאָה ּךֶל הֶׂשֲעְג חמ ויָלֵא ּורְמאַֹנ ,טְגאָזעֶג םיֹוא סֶע ייֵז טאָה רֶע םּוראוָו ,טאָנ ראַפ ןּופ
 ןעֶרעֶװ ליִטְׁש לאָז םִי רעֶד סאָד ריד ּוצ ןּוהָט רימ ןעֶלאָז סאוָו םֶהיֵא וצ טְגאָזעֶג יי
 טאָה סָהיִכֶא מא ,טְמעֶרּוטְש גוא טייג םָי רעֶד ןעֶר ,זְנּוא ףיֹוא ןעֶמְרּוטְׁש ּוצ ןופ
 לימש םַי רעֶד םעֶװ םִי ןיִא ןייַרַא ףיִמ טְּפְראַוַו וא ְָךיִמ טְמעֶנ ייֵז וצ טְגאָזעֶג הָנֹי
 ּרעֶסיֹורְנ רעֶניִזאָד רעֶד זיא דְניִז ןייס ףְךּור סאָד סייוֵו יא ןעֶד ,ףייא ראפ ןעֶרעוֶו
 ןיִרְהעֶק ּוצ םּוא טְהיִמעֶג היִז ןעֶּבאָה טייל יד גּוא םיִׁשָנֲאָה ּורפחינ ,ךייַא ףיוא םֶרּוטְׁש
 טאָה נוא ןעֶגְנאַנעֶג זיִא םִי רעֶד ןעֶד ,טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה גוא הֶׂשֶּבִי רעֶד ּוצ ףיִׁש יד
 אָנָא טְגאֶזיִנ ןְּבאָה גוא טאָנ ּוצ ןעֶפּורעֶג ויל יר ןעֶּכאָה וו לֶא ּואָרְַינ .ייז ףוא טְמעֶרּוטְׁשֶג

 ׁשֶמָ םעֶד ןופ טייקירלּוש יִד ךְרּוד ןיִרעוֶו ןעֶרֹולְראַפ טיִג ךאָר ריִמאָל טאָנ ךיד ןיִמעֶּב רימ
 ןיִלעוֶו רימ ןעוֶו טול ןייֵר ןופ דָניז יִר זְנּוא ףוא ןיִּבעֶג םינ טְסְלאָז וד גּוא ןעְניִזאְד םעֶד ןופ
 רֶער זיא םהיִא רֶעּביִא טִינ םָאד ףולגימ ךָאד זיִא סֶע ןָעד , מ ןיִא ןעּפרַאװנַײרַא םֶהיִא
 ןעטט ּוצ םֶהיִא ןּוהטָעג וטסָאה טלָאװָעג טסָאה ּוד יו יֹזַא טָאג ּוד ןָעד , םרוטש
 .עגנַײרַא םהיא עשה גּוא הָנֹוי םָעֹד ןֶעּביֹוהְעגפיֹוא ןָעגָאה וז גוא ואש ,זנוא ףרוד
 ם5 יד גוא ּואְךַײג , םרומש ןעגיגרָאצ ןַײז ןופ ליטש ןֶעּבִילּבֶעג רֶע זיִא םנ ןיִא ןֶעּפרָאװ
 ףיו ףייא ןָעמּונָעג ןָעּבָאה יז גוא טָאג ראפ אָרֹומ ץמיורג ןייֵא טָאהעג אָרֹומ ןָעּבָאה
 וצ םיִרָדְנ ןֶעווָעג רג ןָעגָאה גוא שָדְקְסַב תיִּב ןיִא טָאג רַאפ ןְּבְרַה ןייא ןֶעטכָעש וש
 םער ןעננילשנייא ו" שיפ ןעסיורג ןייַא טיִורּבֶעגנָא טָאה טָאג גוא ₪ ןטינ , הקְרצ ןֶעּבֶעג

 = חנוי 11 6 (מ"ע רווחמו
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 תשלשו םיִמָי תֶשלָש גה ֵעְמִּב הָנֹי יִהְיַו הָנֹוי תֶא ַעֹולְבִל לֹודְנ
 ּצ :ילוק ָּתְעַמָׁשיִּתְעַוׁש לאש ןֶמָּבִמ יננעיו יי לֶא י? הָרָּצִמ יִתאָר ;הַגרַה יִעְמִמ ויָחֹלֲא יי לֶא הָנּוי לֵלַּפְתִיַו :תול

 רַמאיִו

 יִֵגְוךיֶרָּבְׁשִמ לַּכ יִנֵבְבּוסְי רָהָנְו םיִמָי בַבְלִּב הָלֹוצְמ יִנֵכיִלְׁשַתַ
 טיִּבַהְל ףיסוא ךא ְךיֶניֵע דגִָמ יִּתְׁשַרְגִנ יִּתְרמָא יִנֲאַו :ּורָבָע יֵלָע
 ףוס יִנֵבְבֹוסְי םֹוחְּת ׁשֶפָנ דע םִיַמ יִנּופְפֶא :ּךֶׁשְדָק לֹכיֵה לֶא
 םָלּעְל ידעב ָהיֶחיִרְּב ץֶרֶאה יִּתְררְי םיִרָה יִבָצקְל ִׁשאֹרָל שובח
 + ּתְרָבָז יי תֶא יִׁשְפַנ יַלָע ףטַעְתִהְּב :יָהֹלֲא יי ייח תַחַׁשְמ לֵעַּתַו

 םֶרֶסַח אָוש ֵלְבַה םיִרְמַשִמ :ֶׁשֶדָק לכיה לֶא יתלפַת ְךיֶלֵא אבו
 הָמְלַׁשֲא יתרדנ רֶׁשֲא ְךֶל הָחְּבּא הדות לֹוקְּב יָנֲאַו ;ֹובֹווֲעַי

 | טיע שוריפ
 יד ןיִא | ןָעווָעג זיא הָנֹוי גּוא יהָינ , הָנֹי
 יירד דנוא געט יירד שיפ םָעֹד ןופ םִירֶעדִיג
 טָאג ּוצ ןֶעטֶעֹּבֶעג הָנֹוי טָאה ללּפְתִיַנ , טכֶענ
 , שיפ םָער ןופ םִירֶעדֶעג יד ןּופ טָאג ןַײז
 עג ּבָאה ְךיִא טגָאזעג טָאה רֶע נוא רָמאֹיַ

 הנויד ןויקיק
 םאוָו ,םיִניִמ ייֵלְרֶע לֶעיִפ םעֶקְׁשאַרּומ נוא ןעֶגּולְּפ
 ּואֲהעְג טאָה רֶע גוא ,ןעֶסיִּבעֶג םֶהיִא ןעֶּבאָה

 ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע ויִּב ,ייו ןּופ ןעֶצְרעֶמְׁש לֶעיִפ
 יִד ןעֶמעֶנ ּוצ םֶהיֵא ןופ לאָו יִע ת"ישה ןּופ

 -םיֹורַא ויִא ןעֶטאָּבעֶג ְךֵרָבְתִי םֵׁשֹס טאָה ,הָנְׁשְנ
 עֶפיֹורְג טיִמ ואָרְגַא יװַא טְכאַניֵּב ןעֶמקאַטעֶג

 ְךיִא נוא טפַאשגנָע ןַײמ ןופ טָאג ּוצ ןעפור
 ןופ ןֶפְּנִמ ,ןֶעּבֶעל ןַײמ ַײּב ךָאנ ךומ טלַאהרעד רֶע ןֶעד רָיִמ טרָעּפטנֶע רֶע סָאד הָעֹז
 =ץג ְךיִא ּבָאה ּבורג ןייֵא וו יֹוזַא ךַײלנ רָומ ּוצ זיא רֶע סָאװ שיפ םָעֹד ןּופ ְךיֹוּב םָעֹד
 נוא יִנֵכיִלְׁשַּתַו ,לֹוק ןַײמ טרָעהָקג טסָאה ּוד סָאד ַחּוטְּב ןִיּב גּוא טָאג רוד ּוצ ןֶעגָירש
 ךַײט ןייֵא גּוא םיִמי יד ןופ ןֶעטִימ ןיִא שִינָעפִיט רֶעד ןיִא ןָעּפרָאװעג ךימ טסָאה וד
 , ןֶערהָאפָעגרֶעּביִא רָימ ףיֹוא ןַענֶעז ןֶעדניִא ָענַײר ָעלַא , םּורַא ףימ טלֶעגנִיר רֶעסַאװ
 =טנַא ןּופ ןֶערָאװֶעג ןָעבירטרַאפ ןיוש ןיּב ףיא סָאד טכַארטֶענ רימ ּבָאה ךיִא נּוא יִנֲאַנ
 ,לכיֵה ןייד ןיִא ןֶעקּוק רֶעטַײװ ךָאנ לָעוו ףיא סָאד ףָאה ףיא רֶעּבֶא ןֶעגיֹוא ץנַײד ןֶע גָעק
 רעד ,ןֶעטַײט ּוצ הָמָׁשְנ רֶעד ןִיּב טלִיגנִירֶעג :םורא ףימ ןֶעּבָאה ןֶערֶעסַאװ ייד יִנּופְּפֲא
 ןָעְנָעז םִי ןופ דנּורג םָעַר ףיֹוא ןֶעסקַאװ סָאװ זָארג ןד ןעלגנַיר םּורַא ףימ טּוהמ םֹוהָּת
 םִא םַעַר ףיֹוא ןֶעַייטש סָאװ גרֶעּב יד ןופ ןִיִקָע ור ּוצ יכל . ּפָאק ןַײמ וצ טסערפעגוצ
 ערהיא טָאה דרֶָע יד סָאד טכַארטֶעג רָימ ּבָאה ףיִא גוא טרֶעדִינֶעג ףךיִא ןִיּב דנורנ
 =םיֹורַא םִיג גיּבייַא ןיוש לָעוו ףיִא רָמֹולְּכ גְיּבויִא זִיֹּב רָימ רַאפ ןֶעסָאלשֶענ ּוצ ןֶָעלגנִיר
 ןֶעּבָעל ןַײמ טכַארּבֶעגּפיֹוא טסָאה טָאג ןַײמ טָאג ור רֶעּבֶא לצפ , רהיֵא רֶעטנּוא ןופ ןייג
 ןֶעגיֹוּבֶעג ןָעמַאזּוצ רימ ףיֹוא ףוז טָאה טָימָעג ןַײמ זַא ףטֹנִהַהְּג , בורג ןֶעפימ םֶעד ןופ
 רַאפ ןֶעמּוקָעג זיא סֶע נוא אֹובָּתִנ , טָאג ןָא טְקנֶערֶעג לֶאמטסנָער ךיִא ּבָאה תֹורָצ ןופ
 טַײקשִירַאנ יד ןֶעטִיה סָאװ ןֶערַײה ור םיִרְמׁשְמ , לֶכיֵה ןֶעגילַײה ןַײד ּוצ טעּבֶעג ןַײמ רנד
 טגָאזעג ּוצ ןָעּבָאה ַײז סָאװ םיִדְסֲח ָערֶעַײז ןָעזָאלרַאפ ןוחט יד רֶעטֶעג עשלאפ יד ןופ
 ףיִא לָעוו ּביֹול ןופ לוק ןייֵא טימ טרֶעַײנ יֹוזַא טִינ ןִיּב הָנֹוי ְךיִא רֶעּבֶא יִנֲאַו , ןּודט ּוצ
 ןָעלהָאצַאּב ףיא לָעוו ןֶעווָעג רֵדֹנְמ ּבָאה ףיא סָאװ נוא תֹונְּבְרִה ץנַײמ רָיִר רַאפ ןֶעליֹוק
 םָאנ טָאה רֶמאינ ,םָאנ ןופ ןֶערָאװָעג ןּוהטָעג רָימ זיא סָאװ ףליה רֶעֹד ןָעגָעוו ןופ
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 חָלֹודְגַה ריִעָה הָוניִג לֶא ךל םוק : רֹמאֵל תיִנָׁש הָנוי לֶא יי רַבד יהיו :הָשָבַיַמ לֶא הָנֹוי תֶא אקו גרל יי רמאיו :ַיֵל הָתָעּוׁשְי
 הָנֹי םקיו : ףיֶלֵא רֵבֹוד יִכֹנָא רֶׁשֲא הָאיִרְקַה תֶא ָהיֶלֲא אָרָקּ
 ְךֶלֲהַמ םיחלאל הָלֹודְג ריִע הָתָיָה הָוְניִנְו יי רַבְדִּכ הו 5 55 8 ןניִנ לֶא ְףֶלֵיו
 אָרְקִיַו דָחֶא םוי ּדֵלֲהַמ ריִעָב אבל הָנּוי לָחָיַו : םיִמָי תֶׁשֹלְׁש
 ₪ 9 8 5 עניו : םָנטְק דעו םִלֹודְנִמ םיקש ּוׁשְּבְלִיַו םוצ ּואְרְקִיַו םיִהלאָּב הָוניִנ יִׁשֹנַא ּוניִמֲאַיַנ 1 תֶכָּפְהִנ הָנָניִגְו ןניִנְו םוי םיִעָּבְרַא דוע רֶמאֹיַו

 םַכיֵו ויָלָעַמ ֹוּתְרַדֲא רָבַעַיו ֹואְסִּכִמ םקיו הְָניִנ ּךֶלֶמ לֶא רָבָדַה
 עְרִי לַא הָמּואְמ ּומֲעְִי לא ןאֹצַהְו רַקָּבַה הָמָהְּבַהְו םֶדָאָה רֹמאֵל יָלֹודְגּו ְךֶלֶמַח םעטמ הָוְניִנְב רֶמאַֹּו קַעְַיו: רּפֵאָה לע בֶׁשיַו קש
 לֵא וארו הָמָהְּבַהְו םֶדָאָה םיקש ּוסַּכְתִיְו :ּוּתְׁשִי לַא םִיַמּ
 הָעָרָה ֹוּכְרַדִמ שיא ּובּוׁשָיְו הָקָזֲחְּב םיִחֹלֲא
 אלו ופא ןֹורָחַמ בָׂשְו םיִהֹלֲאָה םִחַנְו בושי עֶרוי ימ :םֶהיפְַּ
 טעראר ר

 ט"ע שוריפ
 ןָעגיפשָעגסיוא רֶע טָאה שיפ םּוצ טגָאזָעג
 סֶע גּוא יהָינ , שָינְעקירמ רֶעד ףיֹוא הָנֹוי םָעד
 ָערֶעדנַא סָאד הֶנֹוי וצ דור ס'טָאג ןֶעווָעְג זיִא
 יג ףיֹוא מש ל םוק ,ןֶעגָאז וצ להָאמ
 ףור גוא הָוָניִנ טָאטש רֶעסיֹורג רֶעד ּוצ
 ףיִא סָאװ תֹואיִבְנ ןופ גנופור סָאד רהיא ףיוא
 ןֶענַאטשֶעגפיֹוא הָנֹוי זיִא פיג , ןָעריײר לָעוו
 טָאג יװ יֹוזַא הֵוְניִנ ןַײק ןֶעגנַאגָעג זיִא גוא
 ןייַא ןֶעווֲעג זיא הָוְניִנ גוא ,טֶערֶעג טָאה

 רֶׁשֲא םָמָחָה ןֵמּ
 ישי יש יש יש ו ראי יי,"

 הנויד ןויקיק
 נּוא ,"ןויקיק, םעֶד ןופ ןעֶּשאָׁש םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶציִנ טְגעֶקעֶג ןעֶּבאָה ןעֶׁשְטְנעֶמ רֶעיִפ ,חפמ 8 טיִמ ןעֶלייֵא רֶעיִפ גְנאַכ ןעֶועוֶועֶג יא םאַלְּב רעֶרעֶי ,"ןייקיק, ואְרִנ םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶמעֶג ןעֶגעֶג רעֶּטעֶלְּב גיִצעֶּביִו-.גּוא-הֶניִפ טְרעֶדְנּוה יי ,רעֶּטעֶלְּב
 טיִג םֶהיֵא סיקש ארּומ יוד גוא ןעֶגיִלְּפ יד ןעֶּבאָה ,ןוו יִד טְלעֶטְׁשְראַפ טאָה "ןויקיק, רעֶד ןעוֶנ

 טְרעֶגעֶלעֶג ךרּוד טאָה גּוא "ןויקיק, םעֶד ףיֹוא .םעֶראוָו א טֶקיִׁשעֶג דַרָּבִתִי םשה טאָה , ןעֶסיִּבעֶג

 ןַײז ןופ ןַאמ רֶע כָילטיִא ןֶערָעקמּוא ףיז ןֶעלָאז לז גוא טייקראטש טָימ טָאג ּוצ ןָעּפּור ןֶעלָאז ןָעשטנָעמ יד נּוא תימָהְּב יד נוא ןָעשמנָעמ יד קֶעֹז טימ ןיקָער וצ ףיז ןֶעלָאנ יז נוא וסכְתי] , ןעקנורט טינ ַײז ןָעלָאז רֶעסַאװ נּוא , ןֶעשַאּפ טינ ףיז ןֶעלָאז יז , ןֶעבַו .רַאפ שיג רָאנ ןָעלָאז ףָאש יד גוא רָעדנַיר יד תֹומַהְּב יד גוא ןָעשטנָעמ יד םָאד ןֶעגָאז .ּוצנָא ןָערַאה ָץְסיֹורג ָענַײז ןופ גּוא גינִיק ] ופ להָעפַאּב םָעֹד טימ הָוְניִנ ןיא טגָאזָעגנָא טָאה נּוא ןֶעַײרשסיֹוא ןֶעזָאלֶעג טָאה רֶע נוא קיו ,ׁשֵא ףיֹוא ןֶעסֶעוֶעג זיא גוא קַאז ןייֵא טימ טְקֶערֶעג ּוצ ד טָאה נּוא ףיז ןופ רטלק ןַײש ןַײז ןֶעמּונָעגּפָארַא טָאה גּוא לוטש ןַײז ןופ ןֶענַאטשֶעגפיֹוא רֶע זיִא הָוְניִנ ןּופ ְךֶלֶמ םּוצ ןֶעמּוקָעגנָא זיא ףאז יד גוא לעג , ןײלק מב םיֹורג רֶעַײז ןופ קָעז טֶעדיילקֶעגנָא ךַיז ןֶעּבָאה נּוא תיִנְַּת ₪ וצ ןֶעפֹורָעג .סיֹוא ןָעּכָאה יז נוא טָאג ןיִא טביֹולנֶעג ןֶעּבָאה הָוְניִנ ןופ טַײל ןד גוא וניטָאנ , ןֶעָעוו טרָעקעגרָעּביִא הָוגיִנ עו גָעט גיצרָעפ ךָאנ דיל .טגָאָעג טָאה גוא ןֶעפּורָעג טָאה רֶע גּוא גנַאג גָאט ןייֵא טָאטש ןיֵא ןֶעמוק וצ ןֶעּביֹוהגנָא טָאה הָנֹוי גּוא לֵמָיֹנ ,ןֶעווָעג יז זיִא גנַאג געט רד טָאג וצ טָאטש ץסיורג
 תֹוריֵבֲע טסַײװ םָע רָעוו יִמ ,ןיִא דנָעה ָעְרֶעַײז ןיא סָאװ הָליִנְג רעד ןופ גּוא גָעוו ןָעֹוַַּב

 16 (מ'ע רווחפ)
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 תֵעָרה םָציִוַדְּמ ּובָש יִּכ םֶהיִשַעְמ תֶא םיִחֹלֲאָה אריו 1 דָבאנ
 :הָׂשֲע או םָהָל תושעל רָבְד רֶׁשֲא הָעְרָה לע .םיִחֹלֲאָה םָחָניַ
 הָנֲא רֶמאֹיַ יי לֶא לֶלַּפְתִיַו :ול רחיו הָלֹודְנ הַעָר הָנֹוי לא עריו
 ַֹורְבִל ִּתְמַרָק ןּכ לַע יִתָמְדַא לַע יִתֹזיִה דע 'יֵרָבְד הז אֹוָלֲה 2
 בַרְו םִיַּפַא ךְרֶא םּוחַרְו ןונח לֵא הֵּתַא יִּכ ִּתְעְַי יֵכ הָׁשיִׁשְרִּת
 בומ יִּכ יִנָמִמ יִׁשְפַנ תֶא אָנ חַק יי הָּתַעְו : הַעְרה לַע םֶחְנ דָסַח

 ריִעָה ןִמ מ הנוי אֵציַו ;ךֶל 'הֶרָח בטיהה די רֶמאֹּיַ ;ייֵחְמ יִתֹומ |
 רַע לצּב ָהיִּתְחַּת בשוו הָּכִס םָׁש ו5 שעיו ריִעָל םדקמ בֶשיו
 לַעַמ לע ןויקיק םיִחְלא יי ןמיו : ריִעָּב הָיְהִי המ הָארִי רֶׁשֲא
 לע הָנֹוי חמשיו ותעְרמ 5 ליצהל ושאר לע .לצ תויהל הָנֹויְל
 = רמשה תֹולֲעַּב תעלות םיִחֹלָאָה ןִמַו :הָלּודְג הָחְמִׂש ןויקיקה

 ט"ע שוריפ הנויד ןויקיק
 ןאר ,ַײז ןופ ןֶערֶעקמּוא יז לָאז ךיז ןיִא  טְגעֶרְּבעֶג קירּוצ טאָה ןּוז יִד גּוא ,"ןייקיק, םעֶד

 ןעפארטש רצ ופ נערַב טָאג סו א יש איש עו א נא
 ןַײז ןופ ןֶערָעקמּוא ףיז םָעװ רֶע נוא זנוא יִד היא לאָו רע ְךַרָּנֶתַי םשה ייַּב ןעֶטעֶּבעֶג
 ןֶערָאלרַאפ טִינ ןָעְלָעוו רימ נּוא ןָערָאצמורג ןעֶגעֶג ןעֶגיֹוא עֶגייַג ןּופ גּוא ,ןעֶמעֶגּוצ הָמָׁשְנ
 ָעֹרֶעַײז ןהָעוָענ טָאה טָאג נוא אֵרָיֹנ , ןערָעוו ךֶוֶּבִתִי םֵׁשַה גוא ,ןעֶגעֶר יונ ןעֶרעֶרְמ ןעֶגיִרעֶג

 טרעקַעגמוא ףיז ןֶעּבָאה ַײז סָאד קרֶעו

 טָאה רֶע סָאװ זַײּב םָעֹד ףיֹוא טקנֶעדַאּב טָאג ףוז טָאה םָחְנִינ 'גָעװ ןֶעזיּב רֶעַײז ןופ
 .רַאפ הָנֹוי םָעֹד טָאה סֶע נּוא עניו , ןוהטָעג טִינ טָאה נּוא אלו , וז ןוהט ּוצ טֶערָעג
 יד ןעלָעוו רֶעמָאט טמּורגָעג םהיא טָאה סֶע נּוא סָארדרַאּפ םיירג ןייֵא טִימ ןָעסָארד

 .ןֶערָאװָעג םִיּוקְמ טָינ זיִא הָאּובְנ ןַײז לַײװ איִבָנ רעשלַאפ ןייֵא זיִא רֶע סָאד ןֶעגָאז ןערווה
 זיִא סָאד טָאג ךִיד טָעּב ְךיִא טגָאזֶעג טָאה נוא טָאנ ּוצ ןֶעטֶעֹּבֶעג טָאה הָנֹוי גוא לפי
 טסּואוועג ָךיִא ּבָאה דרֶע ענַײמ ףיֹוא ןֶעווָעג ךָאנ ןַיּב ףיא זַא דור ץנַײמ ןָעוועג ךָאד
 ןייא ןֶעּבַײלּב לָעוו ְךיִא נוא ןֶעדנֶעלרַאפ טִינ ַײז ּוטסֶעוװו ןוהמ הֶבּוׁשְּת ןֶעלֶעוו ַײז ןעוו

 ןֶער יּכ ,ׁשיִׁשְרַּת ןַײק ןָעפיולטנא ּוצ טרֶערֶעפֶעג ףימ ףיא ּבָאה םּורָעד , ַײז ייפ רָענניל
 טָאג רֶעגידמֶערַאּברֶעד ןייֵא נּוא רֶעגִילֶעוטַײל ןייֵא טסִיּב ּוד סָאד טסּואווֶעג ּבָאה יא
 םָעֹד ףיֹוא ךַיז טסקנֶעדַאּב נּוא דָקָח להיפ טסוהט נּוא ןָערָאצ ןייד טסרֶעגנֶעלרָעד נוא
 ןַײמ ּוצ ןּונ םָענ טָאג ךיד ךיא טֶעֹּב טנַײה נּוא הֶּתִצָו ,ןֶעגנֶערּב ּוצ טסגָאז וד סָאװ זַײּב
 עג טָאג טָאה רָמאִמ ,ןֶעֹּבֶעל ןַײמ ןופ רֶעסֶעֹּב רימ זיִא טיֹוט ןַײמ ןָער , רַימ ןופ ׁשֶפֶנ

 .טמִיװרַאפ טָינ טרָעוו הָוְניִנ סָאװ סֶע טסירדרַאפ ףיד סָאד טכָער ןעד סֶע זיִא טגָאז
 טַײז חַרֶזִמ ןופ טצֶעזֶעג ףיז טָאה נּוא טָאטש רֶעד ןופ ןֶעגנַאגָעגסיֹורַא זיִא הָנֹוי נּוא אֵצָינ
 רָעטנּוא ןֶעסֶעוֶעג זיִא גּוא דֶעיֹוּב ןייֵא טכַאמָעג ןֶעטרָאר ףיז טָאה נּוא טָאטש רעד ןופ
 .רָעטָאט טָאטש ןיִא ןַײז טָעוו ףיס רֶעֹד סָאװ ןֶעהָעז טָעוו רֶע זיב דע ,ןֶעטָאש ןיִא רהיֵא
 טַײרּבֶעגנָא טָאה רַאה רֶעד טָאג נּוא ןמִינ ,ַײז ףיֹוא ןֶערָעוװ םִיּוקְמ הָריִזְנ יד ךָאנ טֶעוו
 זיִא ןויקיק רֶעד נוא רֶעטֶעלּב עסיורג טָאה רֶע סָאװ *ןויקיק, טסַײה סָאװ זָארג ןייַא

 ןַײז .וצ ליִצמ םהיא יִדְּכ פָאק ןַײז ףיֹוא ןֶעטָאש ןייֵא ןַײז ּוצ הָנֹוי רֶעֹּביִא ןעגנַאנָענפיוא
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 םיהְלֶא ןמינ שמשה חורּכ יחיו : שבו ןויקיקה תֶא ד ְךֵּתַו תֶרָחָמַל
 אשי ףֶלֵעְתִיַו הנוי שאר לַע ׁשֶמָּׁשַה ְךֵּתַו תיִׁשיִרֲח םיִדָק ַחּור
 לֶא םיִהֹלֶא רֶמאֹיַו :ַיַחֵמ יִתֹומ בוט רֶמאֹיַז תּומָל וׁשְּפַנ תא
 דע יִל הֶרָח בַטיֵה רֶמאֹּיַו ןֹייֵקיִקַה לע ךֶל הָרָח בָטיִהַה הנוי
 אלו וב ָּתְלַמָע אל רֶׁשֲא ןויקיקה לע ָּתְסַח הָּתַא יי רֶמאֹיַו :תומ
 לַע םּוחָא אל יִנֲאַו 1 דָבֶא הלל ןיִבּו הָיָה הֶליִל ןֵּבֶׁש ֹוּתְלִדָג
 ובר הָרְׂשֶע םִיּתְׁשִמ הֵּבְרַה ּהָּב ׁשֶי רֶׁשֲא הָלֹודְנַה ריִעָה הָוְניִג

 ;הָּבַר הָמֵחְבּו ולאמשל ֹוניִמְי ןיִּב עַדָי אל רֶׁשֲא םֶרָא |
 . (מ"ו 7 סכימב) םיקוספה ולא ןיפיסומ שיו

 אל ֹותָלֲחַנ תיִרֵאְׁשִל עׁשּפ לע רֵבֹועְו ןוע אָשונ ּךֹומָּכ לֵא יִמ
 שובב ונֵמֲחַרְי בּוׁשָי :אּוח דֶסֶח ץֶפָח י ִּב ֹוּפַא דַעָל קה

45 ₪ 

 ":םֶדָק יִמיִמ  ּוניֵתובֲאַל ּתעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא םֶתָרְַאְל דָמָח
"0 

 ט"ע שוריפ
 טוהט ןּוז רֶעֹד ןּופ ץיה יד סָאװ זַײּב םָאד ןוש
 ןָעְנָעו הֶּבּוס רֶעד ןופ רֶעצלֶעה יד ןֶעד ,םהיא
 הָנֹוי ףיז טָאה חֹטְׂשִיְו , ןֶערָאװֶעג טרַאדעגנייַא
 ,דױרפ עסיֹורג ַא ןויקיק םָעֹד טימ טוירפעג

 חנויד ןויקיק |
 צד ,הֶנֹוי ּוטְסְנייוַו םאוָו םֶהיֵא גצ טְגאָועֶג טאָה
 יא רֶע םאוָו ,"ןייקק, םעֶד ףיוא רעצ טְסאָה
 לאָו יט ,ןעֶראָועֶג טְראַדְראַפ גוא טְועֶכעֶלעֶג

 ףָנניִג טאָּטִׁש יד ןעֶדְנעֶלְראַפ ּוצ ןעֶּבאָה רעצ ףיא
 ןעֶלאַפעֶג הָנֹוי זיִא ,ןעֶׁשְטְנעֶמ לֶהיֵפ יֹװַא טיִט
 טְגאָועֶג טאָה בוא , דְוֶע רעֶד ףיוא םיִנָּפ ןייַז טיִמ

 ןעֶרְהיִמּוצ ןייֵׁש יא ריד ראפ ,ךֵנְְּתִי םֵׁשַה ּוצ
 : תֹונְמֲחַו נגא דֶסֶח טיִמ טל יד

 םַײרּבעגנָא טָאה ראה רעד טָאג גוא ןמָיצ
 זיִא ןֶערֶעטש:ןֶעגרָאמ רֶעֹד זַא םֶערָאװ ןייֵא
 םִירָאװ רֶעֹד , ןֶעגרָאמ ףיֹוא ןָעגנַאגָעגפיוא
 נוא  יִהְיֹנ , ןֶערָאוָעג רַאד ןיִא רֶע נּוא לֵיצרָאװ ןַײז ןופ ןויקיק םֶעֹד טקַאהָעגּפָא טָאה
 ןֶעמירַאװ ַא טַײרּבֶעגנָא ראה רֶעד טָאג טָאה טנַײשָעגּפיֹוא טָאה ןוז יד זַא ןֶעווֶעג זיא םָע
 רהיא טִימ ןֶענָאלשֶעג טָאה ןוז יד גוא ןעטניוו עלַא ליטש טכַאמ סָאװ דניו חָרֶזִמ
 רֶע נּוא לֵאְׁשִיו ,ןֶערָאװֲעג ףאווש רֶעַײז זוא רֶע נוא הָנֹוי ןופ ּפָאק םֶעד ףיֹוא ץיה
 ןיִא טיֹוט ןַײמ טנָאזעג טָאה רֶע נוא ,ןֶעּברַאטש לָאז שָפָנ ןַײז סָאד טרָענַאּב טָאה
 רֶעּבִיא רֶעַײז ךיד טמירג םֶע הָנֹוי ּוצ טגָאזעג טָאג טָאה רֶמאיִנ , ןֶעּבֶעל ןַײמ ןופ רֶעסֶעּב
 סע הֶרָח כפיה ,ָאי טגָאזעג הני טָאה ןָערָאװֶעג טרַאדרַאפ זיא רֶע סָאװ ןויקיק םָעד
 םעד ףיֹוא סח טסָאה ּוד טגָאועג טָאג טָאה רָמאֹנ םויט םּוצ זִיּב רֶעַײז ךימ טמירג
 טסָאה נּוא ןֶעַײז גּוא ןֶערֶעקַא טימ םהיִא םּורַא טִימָעג טִינ ךִיד טסָאה ּוד סָאװ ןויקיק
 .ןיא גּוא ןָעסקַאוועגפיוא רֶע זיִא טכַאנ ןייַא ןיִא סָאד ןּבִׁש , טִיווֶעדָאהֶעגפיֹוא טִינ םהיא
 .טרָאפ ףיד ּוטסיב ןֶעגֶעווטסֶעד ןופ ןֶערָאװֶעג ןָערָאלרַאפ רֶע זיִא טכַאנ רֶערֶעדנַא רעד
 ףיוא ןֶעּבָאה טִינ סח ןַײק טָאג ףיא לָאז יוו נּוא יִנֶאנ , םהיִא ףיֹוא סח טסָאה נוא רַעַצְמּ
 ףלָעווצ ןופ רהָקמ להיפ ָאד ןֶענֶעַז רהיִא ןיִא סָאװ רֶׁשֲא ,טָאמש עסיֹורג ייד הֵוְניִג
 ָעטכֶָעֹר רֶעַײז ןֶעשִיוצ קּוליח ןַײק םִינ ןֶעסַײװ סםָאװ ןָעשטנָעמ טנָעויימ ןהָעצ להָאמ

 סָאװ תֹומֲהְּב להָיּפ גוא חָּמֵהְבּו , רָעדגיק עניילק ןֶענֶעז סָאד ,רנאה עקנול גוא דנַאה
 { דז ףיוא ןַײז שם יִאְרוְּב ךָאד ךיִא ףראד רָימ ּוצ טגידניזעג טינ ךָאד ןָעּבָאה עלא +
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 4 ּוניִמִיְּב הָרָהְמִּב ַעיִׁשֹוּת שָפנ תַבּולֲעַלְו ּונָיַח תי 'איִה יִּב  ןויִצ "לע םָחַר
 ;ָהיֶנָבְּב ןֹויִצ חֵמַׂשְמ יי הָּתַא ךורָּב

 הָחיִׁשְמ רֶוָד תיֵּב תּוכְלַמְבּו הָדְבַע איִבָנַה ּוהיִלֲאַּב ֹוניֵהלַא יי ּונֲחְמִׂש
 רוע ולַחְנ אלו רֶז בשי אל ןאָסּכ לע נבל לגיו אבי הָרָהְמְּב

 םָלֹועְל ורנ הב אלש ול ְּתְעַּבְשִנ ל ךשְרְה םֶשְב ִּ ;ודֹובְּכ תֶא םיִרָתַא
 רו ןֵֶמ יי יי התא ךּרָּ :דַעְנ

 1סאָד ןומ רעד טְגאָו ,ׁשָדֹוקַה .ןורָא םּוצ "הָרוּת רֶפסי םאָד קיִרּוצ טְנאָרְט ןעֶמ ןעֶו

 ;ודַבְל ומש בֶנְׂשִ יִּכ יו םֵׁש תֶא ּולְלַהְ ןח
 יגל ויָדיִסֲח לָכְל הָלֵהְּת ומעל ₪ םֶרָיַו םִיָמָׁשְו ץֶרָא לע ּורֹוה לח

 : ; ָּיולְלַה ובורק םַע לֵאָרְׂשִי

 ,ּהָרִָי םיִמָי לַע אּוה יִּכ הב יִבְׁשיִו בת ,ּהָאלְמּו ץֶרָאָה ַײל ,רֹומְזִמ רוד
 + ושרק םוקְמִּב םּוקָי יִמּו , רַהָּב הָלֲעַי יִמ :ָהֶנְנֹוכְי תֹורָהְנ יַעְו

 יָׂשָי :הָמְרִמְ עַּבְׁשִנ אלו ֵשְפַ אשל אָׂשָנ אל רָשֶא ,בָבָל רַבּו םִיַפַכ יקנ
 בֹקֲעַי ףינפ ישקבמ וישרוד רוד הו : : ועָשי יהלֲאְמ הקדצו , יי תֶאָמ הָבָרְב
 2 יִמ ;רובכה ךֶלֶמ אוביו ,םָלֹוע יֵחְתִּפ ּואְׂשָנִהְו , 'םכישאר רעש אש : ;הָלָס
 ואשו , םֶכיֵׁשאָר םיִרָעְׁש ואש ;הָמָחְלִמ רֹוּבִנ ה ,רֹוּבִנְ זּוזָע יי ,רובַּכַה ֶלֶמ
 אוה תֹואָבְצ 0 ,רובָּכַה מ הֶז אוה יִמ ! דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אבו םָלוע יֵחְתָּפ

 : ; הָלָמ רוכָּכַה ךֶלֶמ |

 זפאָד ןעֶמ טְגאָו ,ׁשֶרֹוקַה ןֹוּרָא ןיִא הָרֹוּת רֵֶּס סאָד ןיינא טְלעֶטְׁש ןעֶמ ןעוֶנ

 תָּתַא ףֶתָהּונְמִל יו הָמּוק :לֵאָרְׂשִי יִפָלַא תובבה 4 הָבּוׁש רמאי החוב
 ףֶדְכַע דִוָד רּוכֲעַּב :ּונֵגֵרָי ףידיסחו קֶדָצ ּוׁשְּבְלִי ךינֲהַּכ ; הע ןורָאו

 ץִע : ובוזעה %א יִתָרוּת םֶכָל יִּתַתָנ בוט חקל יִּכ : ףָתישמ יִנָּפ בֵׂשֵּת לֵא
 ֵכְו םעונ יֵכְרַד היֶכָרְר : רֶׁשֶאֶמ יבמות ּהָּב םיִקיִזְתַמְל איִה .םיַיַמ

 ';םֶרָקּכ ו שרה .הָבּוׁשָנְ היל 2 נְביִשֲה + םולָש ָהיֶתֹוביִתְנ
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 .היתּובלמ ְךיִלְמַיְו ּיִתּועְרְכ אָרְב יד אַמְלָעְּב ,אָּבַר ּהיֵמְׂש ׁשֵרָקְתִיְו לדני

 ּורֶמִאְו בירק ןֵמָזִבּו אָלְנַעּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לכד ייַחְבּו ןוביִמויבו ןֹוכייַחָּב
 חְַַּּׁשִיְו בתי ,אָיֵמְלָע יִמְלַעְּ םלֲעְל ְךֵרָבָמ אָּבַר ּהיִמָׁש אָהָי ,ןֵמָא
 ָךיִרְּב , אָשְדּוקְד הימש לָלַהְתִיְו 'הָלַעְתִיְו רָדְהַתִיְ אשנתיו םָמֹורְתִיְו רַאַּפְתִיְו
 ןָריִמְאַד  אֵתָמָתָנְ אָתָחְּבׂשּוּת אָתְריִשְו אָתָכְרִּ ַּבִמ אָלָעְלּו אֵליֵעְל אוה

 ; ןֵמא ּורְמֶאְו אָמְלָעְּב

 :ּוניהלאל לָרג ּובָה אָרְקֶא יָי םש יִּכ

 : ךְתְלהת ריִגָי יִפּו חָּתְפֶּת יֵתָפְׂש ינדא
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 - רובגה .לודנה לֵאָה בעי הלאו קֶחצִי יֵהֹלֶא
 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסָח לֵמֹוג ,ןֹויְלֲע לא .אָרֹונַהְ
 מל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכווְ

 ;הֶבֲהַאּב ֹומְׁש
 ;םיִיַח םיִהֹלֲא ףנֵעַמְל .םייחה רֶפְסְּב ּונֵבְתְָו ,םיִנִמַּב ץֵפָח ְךֶלֶמ , םייַחְל ּונֵרְכָז

 ;םֶהָרָבא ןֵגֶמ ,י הֶּתַא ךּורְּב :ןְֵמּועיִׁשֹומּו רזוע ךֶלֶמ
 :ַעיִׁשֹוהְל בַר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועָל רֹוּבִג הָּתַא

 ָךֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתֵמ הָיַחְמ דָסָחְּב םייח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסָא ריִּתַמּו םיִלֹוח אָפּורְו םיִלְפֹונ

 המוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ְךֹומְכ ימ .רֶפָע יִנֵׁשיִל ּותְנּומֲא
 ;הָעוׁשי ַחיֵמְּצַמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ .ךל

 ; םיִמֲחַרְּב םִַיַחְל ויָרּוצְי רֶבּוז ,םיִמֲחַרָה בא ְךֹומָכ יִפ

 ;םיִתָמַה הָיַחְמ .ַי הָּתַא ךּורָּב :םיִתָמ תֹויָחַהְל הָתַא ןָמֲאָנְ
 ָּולְלַהְי םוי לֶכְּב םיִׁשֹודְקּו .שודק ְךְמַשְוׁשֹודְק הָּתַא

 ;הָלָס
 ,בירעמ יב יו. טְניִפעֶנ "הֶרָשָע הָנֹומְׁשִי ןופ ׁשְמייֵט יד
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 לַע ךֶתֶמיֵאְו ךישעמ לָּכ לע ּוניֵחֹלֲא יי ּךֶדְחַפ ןת ןֵכְבּו
 וֲחַּתְׁשִיְו ,םישעמה לָּכ ְּךּואְרָיְו ,ָתאֶרְּבֶׁש המ לב

 = תֹוׂשֲעַל ,תֶחֶא הָדָנֲא םֶלָכ ּושַעִיְו ,םיִאּורְּבַה לָּכ ְךיֶנְפְל
 ןטלשהש ּוניַהְלֶא יי ונעדיש ֹומְּכ ,םָלָׁש בֶבֵלְּב ךנוצר
 לָּכ לַע ארונ ְּךְמִׁשְו ,ּדְניִמיִּב הֶרּובְנּו ְךדָיְּב וע ףינפל

 ;ְתאָרָּבֶׁש המ

 הוקתו ְךיֶאְריִל הלהת , מעל יי יי דובָּכ ןֵת ןֵכְבּו
 םילחימל הָּפ ןוחתפו ,ףישְרודל הָבֹוט

 תַחיִמְצּו .ּךְריִעְל ןוששו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ךל |
 ,ּףךֶחישמ ישי ןֶבֶל רָנ תכירעו ,ְךֶרֶבַע דודל ןֶר ןק

 ,ּוניֵבְיִב הָרָהְמְּב |

 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירשיו ,ּוחְמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּ
 הָעֶׁשְרָה לָכְו .ָהיִּפ ץֶּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליגְי הָנְרְּב

 :ץֶרֶאָה ןמ ןודז תֶלָׁשְמֶמ ריִבֲעַת יִּכ הָלְכִּת ןֶׁשֶעַּב הָלֵּב
 רַהְּב ,ףישעמ לָּכ לע ,ּךֶרֵבל יי התא ךולמתו

 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו ,ְּךָדֹובְּכ ןֵּבְׁשִמ ןויצ |
 יי ךולמי ףשרק יִרְבַדְּב בּותְּכַּכ ,ּדֶׁשְרַק

 .ּהָיּולְלַה רֹודָו רודל ןויצ ךיהלֶא םלועל
 .בּותְּכַּכ.ְּךיֶרָעְלַּבִמ ּהֹולֲא ןיִאְו ,ְּךֶמֶׁש אָרֹונְו הָּתַא שודק

 ׁשֵרְקִנ שודקח לֵאָהְו ,טָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ּהַּבְנִיַו
 :;שודקמ ךֶלֶמַד ,יי הָּתַא ְךּורְּב ; הָקָדְצִּב

 ּונֵּתְמַמֹורְו , ּונֵּב תיצרו ונתוא תבחא , םיִמעָה לָּכִמ ּונֵּתְרַחְב התא

 ּונּבְלַמ ונָתְבְרְקו ,ךיֶתְֹצִמְּ ונתשדקו , תונושלה לָכִמ

 :ָתאָרְק ּוניִלַע שודקהו לֹודָגַה ףמשו , ךָהָדֹובֲעַל
 ,תהו 2 17 א (מ"ע רווחמ)
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 ,?ירקל הנ תכשה יי םֹוי תא הֶבָהַאְּב ּוניָהלֶא יי ּונָל ןֵּתְּתַ
 הֶחיִלְסִלְו הָליֵחְמִל .הֶזה םיִרָפָּכַה ווי ו הל

 אָרְקַמ המ יי ,ּוניִתונְוְע לכ תֶא וב לֶחְמִלְו ,הֶרָּפכְלּו
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רָכָז ׁשֶרֹק

 += מש הָבְב האָר עיניו אביו ָלֲעי ,ּוניֵתֹובֲא יהלאָו ּוניֵהֹלֲא

 ; הָתָא םּוחרְ ךּונַח למ

 תק ייײיו םויִּב ּוניֵתֹונֹוֲעַל לֹוחְמ ּניתֹובָא יַהלאְ ניקל
 וניִעָשִּפ רֵבֲעַהְו הָחְמ ,הֶּזַה ט

5 

 ל הָבהַּב נק = - אר | . ֶתעושיִּב ונהמשו
 ְךֶדֶבֶעְל נבל רהמו (ֶמֶש יִשְדְקְמ לֵאָרְׂשִי וב ּוחּונינ . ףשדק תָּבָש

 ןורשי יטבשל ןלַחמּ לֵארְשִיְל ןֶהְלָס התא יִּכ ,תָמֲאַּב

 הָלֹוסְו לֵחֹומ ךֶלֶמ ּונָל ןיִא ּךיֶדָעְלַּבִמּו ,רֹודָו רוד לֶכֵּב
 וניתונועל חלוסו לחומ ְךֶלֶמ !! יי הָּתַא ְךּורַּב ,הָּתִא אָלֲא

 לֶכֵּב וניֵתֹומְׁשַא ריִבֵעַמּו .לארשי תיֵּב ומע תֹונוֲעַלְו

 : תָּבַשַה תבשל) ׁשֶדקִמ ץראה לַּכ לע ְךֶלֶמ ,הָנָׁשְו הנש

 : םירפכה םֹויְו לֵאָרְׂשִי

 תא בֵׁשָהְו , םֶתֶלַּפְתִבּ לֵאָרְׂשִי ְךְמַעַּב וניהלא יי הָבְר

 םֶתָלְפְתּו ,לֵאָרְׂשִי יִׁשֲאְ סי ריִבְדִל הֶדֹובֲעָה
 הבהאב 8 א ₪" ע רוזחמ)
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 תַרֹובֲע ,ריִמָּת ןוצְרְל יִהְתּו ,ןֹצֶרְּב לֵּבַקְת הָכָחַאְ
 :ךמע לֵאָרְׂשִי

 יי ָּתַא ורב : םיִמָחַרְּב ןֹויִצְל ָךבּוׁשְּ וניִניִע הָניִזֲחְתְו
 ןויִצָל ֹותְניִכְׁש ריִזָחַמַה |

 רוצ ,רֶעָו | םועְל ּוניֵתֹובֲא יחלאן ּוניֵהֹלֲא יי אוה הֵּתַאָׁש ךָל ּונְתֹנֲא םיִרֹומ
 ,ףֶתָּלִהְּת רֵּתַמְנּו ףֶל הָרֹונ .רֹורָו רֹורָל אּוה הָּתַא ,ּונֵעְׁשִי ןנמ ונח |
 ְףיֶסָנ לַעְו ,ךֶל תֹודּוקִּפַה ּוניֵתֹומְׁשִנ לַעְו רי םיִרּוטְמַה ּונֲיַח לַע
 רקובו בֶרֶע .תַע לָכְּבֶש יֶתֹובֹוטְו ךיֶתֹואְלְפָנ לַעְו ,ּונָמֶע םוי לֶכְּבָׁש
 םִלֹועַמ ,ףיֶרָסֲח ּומַת אל יִּכ םֵחַרְמַהְו ,ףיָמֲחַר ּולָכ אל יִּכ בומַה . םִיָרֲהצְו

 ;ךֶל וניוק

 עָו םָלֹועֶל דיִמָת ּונָּכְלַמ ּךְמִׁש םַמּורְִיְךֵָּבִתַי סֶלָכ לע
 ;ףֶתיִרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םיִיַחָל בֹותְכּו

 לאה תַמָאַּב ְּךְמִׁש תֶא ּולְלַהיַו ,הָלָס ךודוי םייחה לכו
 בוטה יי הֶּתַא ורְּב :הָלָמ ּונתְרזְעְו ּונְתָעושי
 ; תודוהל הָאָנ לו ךֶמש

 ונילע | ה הס ב 0:2 הָבּומ םולש םיִׂש

 לֶכְּב ,לֵאָרְׂשִי ךמע תֶא 0 יניעב בוט ;םולשו
 ;ְךֵמֹולְׁשִּב הָעָש לֶכְבּו תֵע

 כ ונחנא ְךיֶנָפְל בֵתַּכִנְו רַכָזְנ הָבֹוט הָמָנְרַפּו םולָׂשְו הָכָרְּב םיָיַח רֶּפַסְּב
 4 ; םולָעְל םיבוט "םיִיַחְ לֵאָרׂשִי תיֵּב ל ָךֶמַע

 ;םֹולָּׁשַה הָשוע ,ִַי התא ךורְּב
 :יִלָאֹנְ יִרּוצ ַײ 7 - = ,יִפ יֵרְמֶא ןֹוצָרָל ּויְהִי

 זניחלא 17 א (מ"ע רווחפ)
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 .ונתלפת ךינפל אבת (אָנַא ינ ,וניתובא יָחלאְו וניִהְלא
 ישקו םיִנפ יזע ונא ןיֵאָׁש , ּונֵתָנְחִּתִמ םֶלַעְתִּת לֵאְו 7

 םיִקיִדַצ , 'וניֵתֹובֲא יהלאו וניֵהֹלֲא 9 ְךיֶנָפְל רַמֹול .ףרוע
 :ונאָטה וניתובאו ונחנא לָבֲא , ,ּונאָטַח אלו ּונְחַנֲא

 ,ּונְכַמֲח ,ּונרַז ,ּונעָשְר ךֶהְו  ּוניוֲעָה : יפוד ונְרּבְד ,רנלג ,ּונְדַנַּב , ּנְמַׁשָא
  ּונְרַרָס ּונְצֲאָנ ,ּונְרִמ .,ונְצל ּונְבֵוְב ,עֶר ּונְצֲַי :רקש נְלַפָמ

 ,ּוניֵעַּת , ונְבֲעִּת ,ּונְתַחָׁש  ּונֲעַׁשָר : ; ףֶרֹוע ּוניִׁשְק נר  ּונֲַׁשְפ ,ּוניוע =
 : ונעָתַעַּת

 אַּבַה לַּכ לַע קיִרַצ הָּתַאְו ,ּונָל הש אלו םיִבֹומַה יִטָּפָשַמַמְּו ְףיֶתֹוְצִמִמ ונרפ
 : :ּונָעָשְרַה ונחנַאנ , ְתיִׂשֲע תֶמֶא יִּכ ,ּוניִלֲע

 לַּכ אֹלֲה .םיִקָחֶׂש ןֵכֹוׁש ְךיֶנָפְל רֵּפַסְנ הֵמּו .םורָמ בֵׁשֹוי ףיָנָפְל רמאנ המ
 :ַעְרַוי הָּתַא תולְגְנַהְו תֹורָּתְסִנַה

 הֶּתַא :יִח לָּכ יֵרְתִמ תומולעתו ,םֶלֹוע יִזָר ַעֵדוי הֶּתַא
 רֶבָד ןיִא : בֶלְו תֹיָלְּכ ןֵחֹובּו ,ןָמָב יֵרְדַח לָּכ ׂשֵפֹוח

 8696 6 רל*/ 56 60{ 96 60 =" } 69 8 = 6 ןוצר יִהְי ןֵכְבּו :ְךיֶניֵע דִנְנִמ  רֶּתְסִנ ןיִאְז ָךֶמִמ םֶלָעְ

 לַּכ לע ונָל חַלֶסְתֶש , וניתובא יהלאו וניָהלָא וי ךינפלמ
 לַע ₪ רֵּתַבְתּו , וניתונוע לֵּכ לַע ול לָחמתו , לניתאטח

 !וניֵעְׁשִּפ לֵּכ

 תַעַדְּב ךיִנפְל ּונאַטָחֶׁש אטח לע | םָנואְּב ְךינָפְל ּונאַמָחֶׁש אָטֵח לַע
 : הָמְרִמְבּ : ןֹוצָרְבּ

 יל ונאטחש אָטַח לַעְו | ףיִנָפְל ּונאָטֶחֶש אְּטֵה לעְו |
 הָפ רֹּבְרִּב |: בלה ץּומֲאְּב
 ו לע | יִלְבַּב ְךיֶנָפְל ּונאַמְחֶׁש אָמְח לע

 עב 1 תַעָד
 נפ ּונאַמֲחֶׁש אטַח לַעְו נפ ּונאַמָחֶׁש אָטֵח ַעְ

 בלַה רּוהְרַהְּב םיתפש יּוטְבְּב
 תַריְעְוִבְּךיֶנְפְל ּונאַמָחְׁש אֵמֲח לע לג ְךיֶנָפְל ונאָטַחָש אֵמָח לַע

 : תּונְ 1 תֹויְרֲע
 יל ונאָטַחְש אטַח לעו } יֶנָפְל ּונאָטֶחֶׁש אָטֵח לַעְו =
 | הָפ יּודְוְּ 1 רֶתָסַבּו יּולָנְּב

 לע 5 17 א (מ"ע רונחמו

: 

:3 
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 ףיֶנֵפְל ּונאָמָחְׁש אטָח לַע | לֹווְלִוּב ףיִנָפְל ּונאַמָחָׁש אָטָח לַע
 : םִיְתִפְׂש תַאְמְטִּב םיִרֹומּו םיִרֹוה
 נפל ונאָטָחָש אָטָח לע נפ ונאָטָחְש אָמֵח לַעְו

 1 הָּפ תּוׁשְפַטְּב הָנְנְׁשַבּ ןֹודָזִּ
 - רָצֵיְּב ד ךִגָפָל ונאָטָחֶׁש אטָח לַע ְֹחְּב נפל ונאָטֶהֶׁש אח לַע

 : עֶרֶה דִי
 ךֶנָפְל ּונאָטָחֶׁש אָּמֵח לַעְו | ְךיֶנָפְל ּונאָטָהֶׁש אָטָח לעו

 : םיִעְדֹוי אל םיִעְרְויְּב | : םָּשַה לּולֲחְּב

 :ּונְל רָּפַּכ ,ּונָל לַחָמ . ונָל חס .תוחילס ַּהֹולֲא םֶלֵּכ לַעְ
 ׁשֵחַכְּב ךיֶנָפל ּונאָטְחֶׁש אָטַח לַע

 : | 'בָזְבְבּ
 ְךיֶנָפִל ונאָטְחֶׁש אֵּמַה עְו

 : דַחֹׁש תַּפַכְּב
 נפל ּונאָמְהֶׁש אָטָח לע

 ןוצָלְּב
 נפ ּונאַטָהֶׁש אֵטָח לֵעְו

 עֶרָה ןֹוׁשָלְּב
 אָּׂשַמְּב ְךיֶנֵפְל ונאַמַחָׁש אֵמָח לַע

 : ןֵּתַמִבּו
 ְךיָנָפְל ּונאַטָחֶׁש אטָח לַעְו

 : הֶּתְׁשִמְבּ לָכֲאַמְּב

 ש ְךֶנָפְל ונאָטָחְש אטח לע
 תיִּבְרַמְב
 ל ּונאָטחָש אטַח לַעַו

 ןֹורָג תַיְמְנְּב
 יש ְךינֵפְל ּונאַטָחֶׁש אָמֵח לַע

 ּוניֵתֹותְפִׂש
 דל ונאָטְחְש אטָח לַעְו

 ןיע רּוקְׂשִּב | :
 נב ךיֶנָפְל ּונאָטְָׁש אָּטֶח לַע

 / תֹומָר
 דל ּונאָטְחֶש אֵטַח לע

 : חַצֶמ תּוזַעְּב

 ָ;ּונָל רֶּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ונל חל ,תֹוחיִלָס ַהֹולֲא םֶלֶּכ לַעְו

 תל ךֶנָפְ ונאָטְחְש אַמַח לַע נפל נאָטָחָש אָמָח לַע
 : לוע תקיִרפְּב
 היפ ונאָטָחָש אָטַח לַעְ

 : תּוליִלפַּב
 תִיַדְצִּב ְּךיִגָפָל ּונאָטְחֶׁש אטח לַע

 ַעֶר
 פל ּונאָטְחֶש אֵּטֵח לֵעְו

 17 (פ"/ וווחפ)

 | ףיִנ

 : ןיָע תּורָצְּב

 שאר
 נפל ונאָטְחָש אֵטֵה לַעְ

 : םֶרֹוע תוישקב
 תַציִרְּבּי ְךינָפְל ּונאָמחֶׁש אט לַע

 עֶרָהְל םִיַלָגַר <
 דיפ ּונאַטָהֶׁש .אָטַח לַעְו

 תּוליִכְרִּב
7 = | 6 
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 נפל ּונאָשָהָׁש אשה לע | ְךיֶנָפְל ּונאָטֶהֶׁש אמָה לע
 : רי תַמּוׂשְתִּב אוָׁש תַעּובְׁשִּב

 נפל ונאָטָהֶׁש אָטָח לעו | ְךיֶנָפְל ּונאָטִהָׁש אָּמָה לֵעְו
 : בָבֶל ןֹוהְמִתְּב | : םָנָח תַאְנְׂשִּב

 יּונְל רֵּפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס , תֹוחיִלְס ַהֹולֲא םֶלָּכ לַעְו

 : תּודְרַמ תכמ ם םֶהיֵלֲע םיִבָיֲח ונֲאָׁש םיִאָּמֲח לַעְ

 םיִבָיַח ּונָאָׁש  םיאטח לע: הלוע םֶהיֵלֲע

 ; םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע םיִבָיַח נאש םיאטַח | לַעְו

 םֶהיֵלֲע םיִביָיַחּונֲאֶׁש םיִאָטֲח לַעו תאֵמַח םֶהיֵלֲע |

 : םימש יִדיֵּב הָחיִמ םיבייח ונאש םיִאָמֲח לֵעְו

 םיִבָיַח . ּונָאָש םיִאָמֲח  לַעְו ! ;רֶרֹיְו הָלֹועןֵּבְרִק םֶהיֵלֲע =
 1 יֵריִרֲעַו תֶרַּכ םֶהיֵלֲע | םיִביָיַח ּונֲאָׁש םיִאֵטֲח לע

 םֶהיֵלֲע םיִבָיַח ונָאָש םיִאָמַח לַעְו |: יּולָתְו יארו .ָׁשֲא םֶהיֵלֲע |

 + יד תיֵּב תותימ עַּברַא םיִבייֲח ונאש םיִאָמֲח לע

 תֹוָצְמ לַעְו הֵׂשֲע תוָצַמ לע .קֶנָחְו גֶרָה הָפיֵרְׂש הָליֵקְס
 ןיִאֶׁש ןיֵבּו הֵׂשֲע םוק ּהָּב שיש ןיֵּב הֶׂשֲעַה אל

 .ּונָל םיולג םָניֵאָׁש תֶאְו ּונָל םיּולגה תֶא ,הֵׂשֲע םוק הב
 .םֶהיֵלֲעְדָל ּונידֹוהְוְךיֶנְפְל םּונְרמֲא רֶבְּכּונָל םיּולְנַה תֶא
 רֶבְדַּכ םיִעֹודיִו םִיּולְג םֵח ְּךיֶנָפְל ּונָל םיּולג םָניֵאָׁש תֶאו
 דע ּוניִגְבִלּ ונָל תּולְנְנהְו ּוניֵהֹלֶא ייל תורתסנה רמאנש
 הָּתַא יִּכ :תאזה הֶרּותַה יֵרְבָד לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל םלוע
 ,רֹודָו רוד לֶכְּב ןּורָׁשִי ִטְבִׁשְל ןְלָחְמּו .לארשיל ןחלֶס

 :הֶתֶא אָלֶא חליסו לֵחומ ְךֶלֶמ ּונְל ןיֵא ְךיֶדָעְלַּבִמּו
 ףַפָע :יִּתְרַצונ אל ּולֲאַּכ יִּתְרַצֹונָׁש וָׁשְכַעְו יאדכ יִניֵא יִּתְרַצונ אלָש דַע יַהֹלֲא

 הָׁשּוב אֵלָמ יִלְכִּכ נפל יִנֲא ירה ,יִתָתיִמְּב רֶמֹוחְו לכ יַיְַּב יִנֲא

 חמו ,רוע .אֵמחֶא אֹלָש יתובא יִהלאְו יֵהֹלֲא יי ףינפלמ | וצר יִהְי ,הָמָלְכִי

 4 םיִעָר םִיָלָחְו םיִרּוסְ ידי יע אל לבא , םיִּבַרֲה ? ףימ וחרב קוחמ , נפל יִתאָּמָחֶׁש

 מ 5 55

 יִשְפַ םודת יִשְפַנ יללקמלו הָמְרִמ רּברמ יתפשו ערמ ינושל רוצנ ' יַהֹלֲא

 ּיִׁשָפַנ ףֹורְרִּת ךיֶתֹוְצִמְבּו .ףֶהֶרּותְּ יִּבְל חַתָּפ הָיְהִּת 5 רֵפָעַּכ
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 ,םָּתְבַׂשֲתַמ לקלה םֶתָצֲע רֵפָה הֶרָהְמ הָעָר יֵלֲע םיִבׁשֹוחַה לָבָז
 .ףָתָרֹוּת ךעמל רע משר ןעמל הֵׂשֲע .ףֶניִמְי ןעמל הֶשַע .ךָמְׂש ןעמל השע
 ןויִגָהְו יִפ יִרָמִא יה ויהי 1 יִנֵנֲעַו נימי | הָעיִׁשֹוה ד ₪ 5

  ןמָא ורמֶאְו לֵאְָׂשִי לכ לע
 תַחְנִמ ַײל הָבְרֶעְו : תֹויָנֹומְדִק םיִנָׁשְכּו םלע יֵמיִּכ תֶאְרִיְּב ְךֶרְבִעַנ םש] :ףֶתָרֹותְּב ונקלח ןֵתְוּוניֵמְיִב הֶרַהְמַּב שָרְקִמַה תיֵּב הָנְבִיַׁש ּוניֵתֹובֲא יַהְלאָו ּוניֵהלֲא יי ףיֶנפִלִמ ןוצְר יִהָי

 : תֹויָנֹומְרַק םיִנָׁשְכּו םֶלֹוע יִמיִּכ ִיָלָׁשּוריִו הָךּוהְו
 טי + < יי א

 ,לוקב רובצ חילשל הלפת
 ;ּוניֵהְלאַל לֶדג ּובָה אָרְקֶא ָיָי םש יִּכ

 ןוראה : ףתְלהּפ רינו יִפּו חֶתְפִּת יִתָפָש יָנרֶא ןיחתופ

 ,םֶהָרְבַא יֵהֹלֲא ,ּוניֵתֹובֲא יַהלאָו וניַהְלָא ,ַי הֶּתַא ךורְּב
 רובגה לֹודְגַה לֵאָה ,בֹקֲעַי .יהלאו ,קָחָצִי יֵהלֶא

 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיבוט םיִדָסָח לֵמֹוג .ןֹויְלָע לַא .אָרֹונַהְו
 ןַעַמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוְ

 ;הֶבֲהַאְּב ֹומְׁש
 י הֶלֵפֲתִּב יפ הָחְּתִפֶא . םיניבִמ תעד דמלמו , םיִנֹובְנּו םיִמָכֲח דֹוסִמ

 ; םיִנוֲעַל ַחָלּוסְו לֵחֹומ ְךֶלֶמ יִנְּפ ןֵנֵחְלּו תולחְל ,םיִנּונֲחַתְבּ
 ץֵהָנ .ּךָתֹוצרָל ּועדָי אל רֹודְּב .ּךֶחְנּומָא ריִּכִה ןָתיֵא

 .ךתרדה לכל ַעיִדֹוהְל ץֶד .ְּךֶהֶאְרְי עדיו ד
 רח .ּךֶתֶמֶאָל בָא אָרְקִנְו .ּךֶתָביִתְנִּב םיִעֹוּת ְךיִרְדִה
 ט"ע שוריפ יי

 רָע זו .טְכְראָפ ןייב טְכאַמעֶג טְנעֶקאַּב  םֶהָרְבַא רֶקְראַטְׁש רעד דסניממ ריח ןָתיֵא
 ןעֶסיוִו ןעֶכאַמ ּוצ טייֵרְפעֶג ְךיִז אה ןיִא הָנּומֲא ןייד טְנעֶקְרעֶד טאָה

 רֶע וייט ,טייֵהְניוש ןייד ןעֶכיִלְטיִא טי ןעֶּבאָה טייל יִד םאָוָו רוד ןייֵא
 עֶטְריִאְרעֶפ יד ןעֶמעֶרְמ טְכאַמעֶג טאָה = רָע רג ,ןעֶגיִליוִואַּב וצ ךיִד טְסיוִועֶג
 טְרעוֶו רֶע יז! ,ןעֶגעֶטְׁש עֶגייַד ןיִא < טְכאַמעֶג ןייַר נוא טְכייֵלְרעֶד ףיז טאָה
 קְלאָפ ןייב ּוצ רעֶטאָפַא ןעֶפּורעֶג טאָה גוא ריד ןָא ְךיִז ןעֶטְפעֶהאַּב ּוצ

 / רהז 8 17 א - (₪'ע וחפ)
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 םַעָמ .ְּךֶתָניֶכְׁש לֵצְּב תוסחל ץֵפָח .ְּךָתָרְּבִ תושעל
 כ ןוח :ךֶתֶלִּב ןיִא יִּכ םיִבָׁשַל עדי ,ְּךֶתְלַּכְלַּכ םירבועל
 + ְךֶתֹורּובְנ ריִּכְזַהְלּ לָׁשֲא עַמיִל ,ְּךֶתֹולֲַחְל ְּךֶּב ןיִמֲאָה

 וניֵאָמֲהַכ אל זיח :ּונְל חַלֶס בָא קֶדָצְּב .ּונָל בֵׁשֲחֶּת הָקָדְצ
 :ּונְלחִי ל יִּכ ּונגנָמ ,ּונָל הָׂשֲעַּת

 + םייַח םיִהֹלֲא ְךנַעמְל .,םִיַחַח רֶפֵמְבּונֵבְתָכְו ,םיִיחּב ץֵפָח ְךֶלֶמ ,םיִיַחָל ורב

 !םֶהָרְבא ןֵגֶמ יי הָתַא ָךּורָּב !ןֵגָמּו עישומו רזוע ךֶלֶמ

 + עישוהל בַר הֶּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ףמוס ,םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ רֶסֶחְּב םיִיַח לַּכְלַכְמ
 םייסמו םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םיִלֹוח אֵפֹורְו םיִלְפֹונ

 המוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ךֹומָכ יִמ .רֶפָע יִנֵׁשיִל ֹותָנּומָא
 ;הָעּושְו חיִמְצַמּו הָיְַמּו תיִמָמ ְךֶלֶמ .ְךָל

7% 

 ט"ע שוריפ
 ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶראועֶג זיא רֶע ישו
 עב טאָה רֶע זֵּפִל , רייֵר עֶנייֵד ןּוהְמ
 ןעֶטאָׁש םעֶד ןיִא ףיז ןעֶציִׁשאַּב ּוצ טְרעֶג
 יעָנ טאַה רֶע שט ,הָניִכְׁש ןייַד ןופ
 עֶלַא ּוצ ייַפְׁש ןייד ןעֶסֶע וצ ןעֶּבעֶג

 רֶע ערי ,ןעֶרְהאַפעֶג ךְרּוד ןעֶנעֶז סאוָו
 טייל-סְנעוֶו יד ּוצ ןעֶמיוִו טְכאַמעֶג טאָה
 .ְראַפ טיִנ זיִא טאָג רעֶרְנַא ןייק סאד
 ןעֶר ויס יִּ , ןייֵלַא ּוד ראַנ ןעֶדְנאַה
 ןעֶטעֶּב וצ טְּבייֵלְגעֶג ריד ןָא טאָה רֶע
 סאָד םיֹוּבַא ןעֶצְנאַלְפ ןצ 27 .ףיר
 ןופ 'גיִרעֶּבְראַה ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע
 .ןעֶסֶע ייֵז ןעֶּבעֶג ּוצ םיִחְרוא ןעֶגעוֶו
 תוכיּת יִׁשֹאָר זיא ל"שא טְראוָו םֶָדןעֶדְ

 17 א (ט"ע רווחט)

 שׁשְטייֵט זיִא סאָר הָינְל הָיְתְׁשִ הָליִכֲא'
 נּוא ,ןעקנירמ לּוא | ןעֶמֶע ןעֶּבעֶג וצ
 ךעביול ּוצ יִדְּכ ,זחַרוא םעֶד ןעֶטייֵלעֶּב
 ןעֶנאַמְרעֶר וצ נוא ןעֶסֶע םעֶד ףאָנ ףיד

 ;טייֵקְראַטְׁש ןייד
 רע םאוָו תּוכְז רעֶד יל בֵׁשְלַּת הקדצ

 רצ זיא ְּביֹולְגעֶג ריִד ןָא טאָה
 ,הָקָדְצַא ןעֶראוָועֶג טְנעֶכעֶרעֶג םֶהיִא
 עג ףיוא טְנייַה זְנּוא לאָז הָקָדְצ יד
 "םעֶד ןעֶליוִוְמּוא בָא קרב .ןייז םנעֶכעֶר
 -ְךאַפ םֶהָרְבַא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ תּוכְז
 דטינ זנּוא טְסְלאָז יד ּוניֵאְטִחַכ אל ,זְנּוא ּביִנ
 רֶזְנּוא ּונגַנָמ ,דֶניִ עֶרעֶזְנּוא יונ יוזא ןוהמ
 + ריִמ ןָפאָה ריִד ּוצ טְרֶעייֵנ ,רעֶציִׁשעֶּב

 בהאומ 9
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 םינוע .ומורממ ּוקֲעְצ םיִפָרְׂש , ומילָשַהְּב חַבֶמָל וׁשְפַנ . ומִאָל ריִחָיַו בֶהָאְמ

 ,ּומֹוקְמִּב הָרּוטְּת הֶׂש הָוְצ . ומחר ליִצמּו הָרֹופ , ומֲחַרְמ ל הָמּוח
 רפש . ומשל ומי ורָמש ,ומְמֹורְל םּוחַר ופחר ,ומָר ךֹפְשִּת 'לֵא בשק
 ןוחמו ותדקע רו ,ֹומָלֹואְּב ףּורָׂשַּכ םויַה ּותָארִּת זח : ומוי ּהַנונְּכ ורָאּת

 : ומַע (רֹוזֲעַתְו א"י

 ןיִלְלְמִּב .הָיַחְמּו תיִמָמ יָי וח :הָיְחַנ בָא קֶדָצִּב .הָנְתִנְו ּוָמיְִי ויָנָפְל
 : הָיִַי םיִמּודְר

 ;םיִמֲחְַ םִיַחְל ויָרּוצִי רֶבּוז ,םיִמֲחַרָה בָא ְךֹומָכ יִמ

 א

 ;םיִתָמַה הָיַחְמ .ַײ והָּתַא ָךּורָּב !םיִתָמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמ 8 לס

 רושל ויפי . םיִכָלְמַה יִכְל5מ ְּךֶלֶמָל , םיִכיִלְמַמ םָּת םֵׁשְּב םיִלָאְרָא
 םישידקמה , םיִכָאְלַמְּכ םיִנ ןַצ םֹויַה ויָדָלְי , םיִכָלֹוה סֵּכַּב

 םֶהיִבֲא םשְּב דַחי ,םיִניִלְׁשַמ הָביֵא הז םֹויִּב : םיִכְרוע ןֵחֵתְז

 ,םיִּכַרֲחמ ץיִצְי םֵּתַה תּוכְוִּב , םיִּכַר םיִרָבְדִּב תוצרל םָר ; םיִכְרָבְמ

 ומַעְּב הצור , םיִכּורְּ תַדַעּב בֵצָנ למ .םיִכָשַח יניע ריִאָי הי

 ט"ע "שוריפ
 זיִא רֶע סאוָו קָחְצִו ומ? ריס בַהֲאּומ

 גיִצְנייֵא ןייֵא ךיִא וא טְּביִלעֶג
 רֶע זַא ,רעֶטּומ ןייז ּוצ ןעוֶועֶג דָנּוק

 רעֶד ייַּב ןעֶליוק םּוצ ןעֶּכעֶל ןייז טאָה

 ןעֶּבאָה פיירל ,ןעוֶועֶג רסומ הריקע

 ןעֶגיִרְׁשעֶג םיִכָאְלַמ עֶגיִרְנעֶנעֶרְּב יִר
 ןעֶמעֶּבעֶג ןעֶּבאָה נּוא לעָמיִה םעֶד ןופ

 טאָנ ּוד ְךיִד םעֶראַּבְרעֶד טאָג ּוצ

 אָד רער טאָ ליצמּו הָרֹופ , םהיא רעֶּביִא |
 רעֶמְרעֶׁשעֶּבַא נוא רעֶזייֵלְרעֶדַא זיאה

 ,טמעֶראַּבְרעֶר םֶהיֵא רעֶּביִא ְךיִז טא;ז

 לאָז םֶהָרְבַא טְפאַׁשעֶג טאָה רֶע נוא

 ראפ קָחְצִי טאַטְׁשְנַא רעֶריוִוַא ןעֶמעֶג
 ןעֶמּונְראַפ טאָה םהְרְבַא גשה . ןֵּבְרַקַא
 לעֶמיִה םעֶד ןופ לוקַא םְרעֶהעֶג גוא

 17 (ט"ע רוזחמ)

 .ןעֶסיִגְראַפ טיִנ טּולְּב ןייז טְסְלאָז ּוד
 ןעֶהעֶו טְנייַה טְסְלאָז טאָג ּוד האָר
 .ְךאַפ טְלאוָו רֶע יו ךיילג תּוכְז ןייַז
 ףיוא ןֶבְרְקא ראַפ ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּב
 וד ריגופ ,שָדְקְמַה תיֵּב ןיִא ַחֵּבְזִמ 'םעֶד
 וא הָדיקֵע ןייַז ןעֶקְנעֶרעֶג 'טְסְלאָז
 ;קְלאַפ יי ןָפְלעָה תּובְז ןייז ןיִא טְסְלאָז
 לאָז םֶהיֵא ראַפ ּוצ הנו ונסיקו יָנָפל

 ריִמ סאָד { ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב זָנּוא רֶע
 םעֶד ןעֶליווְמּוא קב , ןעֶּבעֶל ןעֶלאו
 םֶהָרְבַא רֶּטאַּפ םעֶד ןופ הקדצ נּוא תּוכְז
 טאָג! המ תי ו על ריִמ ןעֶלאָז
 גיִרעֶּבעֶל נוא טיֹומ טְכאַמ אָד רעֶד
 עֶניִרְנעֶפאָלְׂש יִר רֶע לאָז יוט ןייז ףךגד

 ; ןעֶכאַמ גיִרעֶּבעֶל םיִתָמ
 םילארא 10
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 םָמֵע חָלֵסְו בוטְּכ ,םיִּכְׁשַהְל הָלִפְתִּב םיקפוד ,םיִכּומְנ רָאַפִי
 ; םיִּכַחְמַה תיִבְל ןֵכָל רֶמָאָי םיִּכַד ושובָת אל עיִמְׁשִי ןוח ; םיִּכְִי

 ;ּהָיּולְלַה רֹודָו רֹודָל ןויצ ךיהלֶא םֶלועְל יי ולמי קיוח
 :אָנ לֶא לֵאָרְׂשִי תֹולֵהְּת בשוי שודק הָתַא

 ,תֶרָאְׁשִנְל רוזע ךנעמל .תרטונ םוא תנומא ליוח

 .שודק .תֶרֹוטְקִּכ אָנ הָצְר ּהקעז
 .חַלְסיו רָּפַכְי קרח

 :שודקו
 ארונ .חֶלֵסְו בט לא

 לֵאָה .תוונָּבְרְקִּכ לָּבַקִי .תונועממ ּונֲתָלִפְּת קח
 :שודכ

 לאמָשִמ לֵאיִרְבִנְו .ללהְמ ןימימ לֵאָכיֵמ קח
 "מ "מ וס "ומ גי ומ ה וי סי ות ו וי וי ו וב

 ט"ע שוריפ
 ןעֶסייֵה ייֵז סאוָו םיִכָאְלַמ יִד טֶּת םֵׁשְּב םיִלָאְרֶא

 טיִמ טאָג ןעֶגיִניק ןעֶכאַמ "םיִלָאְרָא, |
 2 ורב, ןעֶגאָז נוא בקַעי ןופ ןעֶמאָנ םעָד
 יד ןעֶהעֶז וצ ןֶעייֵג ייֵז ֹויְפִי ,"לֵאָרְׂשִי יֵחֹלֲא
 יְםיֹוא זיִא הָרּוצ ןיוז םאָד בלעו ןּופ טייֵהְניֹוׁש
 עֶנייַז ויִדָלְי ,דֹובָּכַה אֵסְּכ םעֶד ןָא טְצּורְקעֶג
 הֶׁשּודקִּ לְהּוׁש ןיִא טְנייַה ןעֶהייֵטְׁש רעֶדְניִק
 םאוָו םיִשיִרְקִמַה , םיִכָאְלַמ יִד יונ יֹוזַא הָרֲהְטִבִז

 .טעֶּבעֶג ןָא ןעֶטְבעֶר נּוא טאָג ןעֶניִלייֵה
 ּבקֲעַי ןּופ תּוכְו םעֶד ןעֶגעוֶו ןופ םֶּתַה תּוכְוִּב
 םעֶר ןופ רעֶטְסְנעֶּפ יד ןופ ןעקוק טאָג לאָז

 יד ןעֶטְכייֵלְרעֶד לאָז טאָנ ריאָי הָי ,לעֶמיִה
 ןָא טְגְנאַלְראַפ רֶע הָצֹר .ןעֶניֹוא עֶרעֶטְסְניִפ
 .עֶגיִרעֶדיִנ יד ןעֶנייֵׁשאַּב טּוהְט נּוא קָלאַפ ןייַז
 ּוצ הֶָלִפְּת טיִמ ןָא ןעֶּפאַלְק סאוָו יִד םיִקָפּוד

 ןופ הדמ יִד יוו יוזא חָלֵמְו בֹוטְּכ ,ןעֶרעֶדעֶּפ
 בוט, ןעֶפּורעֶג טְרעֶו רֶע סאוָו זיא םאָג
 נּוא ןייז םיִּכְמַמ ייֵז טיִמ רֶע לאָז ,*חֶלמְו
 לאָז רֶע ַעיִטְׁשִי ,הָלְפִּת רֶעייֵז ןיוז לָבְהִמ לאָז
 טְמעֶשְךאַפ טיִנ טעוֶו רֶהיִא ןעֶרעֶה ןעֶהאַט

 19 (ט"ע רווחמ)

 סאָר רַּמְאי .גיִטּומעֶד ןעֶנעֶו סאוָו ןעֶרעוֶו

 סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶרעוֶו טְנאָזעֶג לאָז רֶע
 שודקס ןופ ףֶליֵה רעֶד ףיוא ןעֶפאָה יז

 : אוה ףּורְּב
 ןעֶטיִה גוא ןעֶטְלאַה סאוָו יִד תֶנֶמֹונ םֹוא תַנּומֲא

 ןופ דנעסל , טאָנ ןופ ןעֶּבייֵלְג םאָד
 ,גְנוּבייַלְּבְרעֶּביִא םּוצ ףְלעֶה ןעֶגעוֶוְטעֶגייַ
 ֹוזַא ןעֶגיִליוִואַּב ּוטְסְלאָז ייֵרְשעֶג רֶהיֵא חק

 : טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד שודק .תרוטק יו
 *ךאפ נוא טּוג זיִא אָד רעֶד טאָג חלֶסיִו רָּפַכְי

 ףיוא תֹונֹוֲע עֶרעֶזְנּוא לאָז תֹונֹוֲע טְּביִג
 גוא רעֶגיִטְכְראָפ וד ׁשֹודָקְו אָרֹו ןעֶבעֶגְראַפ

 :טאָנ רעֶניִלייֵה
 טאָנ לאָז תֹולָפְּת עֶרעֶזְנּוא תֹונֹועְמִמ ּונֲתָלִפְּת

 יוו לעֶמיִה םעֶר ןופ ןייַז לָּכקְמ
 {טאָג רעֶניִלייֵה רעֶד שודח לָאָה ,תֹונָּכְרִק
 טְּביֹול לֵאָכיִמ ָךָאְלַמ רעֶד לֵלֹחְמ ןיִמיִס לֵאָכיִמ

 ןּוא ! לֵאיִרְבגְו , טיוז יִטְכעֶר סְטאָנ ןופ טֶג
 םיִמאָנ ןּופ טאָג טְּביֹול לֵאיִרְבִג ְךֶאְלַמ רעֶד
 לעֶמיִה ןיִא םִימָשּב . ןעְנאָ] נוא טייז עֶקְניִל
 אהה 11
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 ףֶמֵעְּכ יִמ ץיִרָאָבּו , ,לֵאָכ ןיִא םִיַמָׁשַּב . לֵלַמְמ
 ;לֵאָרְׂשִי

 ;וק לַעַמָמ םיִדְמֹוע םיִפְרָׂש ןֵכָבּ
 םיִרֲאַּפְמ עוז תֶתַרֹּב ,ולולה םיחצופ דוה יִלֲאְרָא

 םיִפְרְׂש . ןלולַּפ ּוניִׁשְּב םיִאָבְו םיִׁשָנ ,ולֹוסְלִס |
 | ,דַחַכ יב אוה הבברמ לּונְד ; לאכימ 5 5עממ םיִדִמֹוע
 תָרָעָסּו הפוס ויָביִבְסּו ,רַחְפִּתַו דערתו ץֶרֲאָל טיִּבַמַה
 םִיַפָנּכ שש םִיַפָנְּכ שש י ,(רַחַפְו לָשָמַה אָבְצ ומָעְו א"נ רֵחַפְו

 םידרח .ויָנָפְל םיִדיֵעְרַמ םיִקָרְבּו םיִקָז ;לאנמ ,רָחֲאָל
 .ויָנּוּפְצַמ תֹוניִּפ עֵּבְרַאּב םיסמ ,ויָנֵפ לֶכְּב ריִעְרַהְל
 ,ויָלְיַ ידודג םידרחו םיִאָרָי ;לאבימ ,ויָנָפ הסכי םיתשב
 9 ויִלּולְכִׁשִּב ולדנל וצורי ולּומְל , ויִלְגְד יליחו ויָכֲאְלַמ לֵּכ
 .ףפועמ עגֶרְּב םִי דעו םִיַמ ;לאכמ .וילגר הָמָכְי  םִיַתְׁשִבּ
 .ףפוחתמ אֵמֵּכ תֹוביִבְס . .ףֶפֹוצְלּו רושל םילוכי יִכְּב ארונ
 רַאְּפ .רמול ֹוזּוזֶע ןינע םיִכרְוע ;לאכמ .ףפועי םִיַּתְׁשִבּ
 ארכו , רַמֲאַנּכ קרצ להצ ףּוצִפֶצ ,רַמָנָל לֶלַּפ רּוקָּפ
 ,תוארוק שודק תושודק סּולק :לאכמ .רֹמָאְו הֶז לֶא הֶז
 ,תֹואיִציִּב םיִציִרֲעַמ דַע ןֵבּוׁש ,תֹואָלְמ םִיניֵע ןוְבראֹוּבר
 ו-5

 ם"ע שוריפ
 ףיֹוא נוא ץֶרָאְָבי .םאָנ יוִו יוזא אָד טיִנ זיִא =

 עֶטְלַא ראפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעווֶו רֶרָע רעד
 ;לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד יונ יוזא ןעֶמייֵצ

 זיִא ייֵז ףווא סאוָו םיִכָאְלַמ יד דֹוח יֵלָאְרָא
 רֶעייֵז ןעֶנעֶפֶע טאָג ןופ טייֵהְניֹוׁש יד

 ןעֶנְהעֶנעֶג ייֵז םי ׁשָנ ,ּביֹול ןייז ןעֶרייַר וצ ליימ
 רע לּוגָד ,הָלפְּת ןייז ןּופ דייר טימ ןעֶמּוק נוא
 םיִכָאְלִמ רֶנעֶזיֹוּט לְהיִפ ןופ טְריִנאַּבעֶג זיא
 ּוצ טקוק אד רעֶד טיִבַמַה ,גְנּודייֵמְראַפ ןָא
 טְרעוֶו נּוא ןעֶרעֶטיִצ טּוהְמ יז וא רֶרֶע רעֶּד
 יז םאוְו םיִכָאְלַמ יד םיקי] . ןעקארשְרקד
 ןעֶרעֶטיִצ ןעֶציִלְּב נוא ןעקנופ יוְ יֹוזַא ןעֶנעֶג

 17 . (ט"ע רווחפ)

 עֶלַא ןיִא ןעֶּבעוֶוְׁש ייֵז םיִסָט ,םֶהיֵא ראפ
 בוא םִיַּתְׁשִּב ,ןעֶרעֶמאַק עֶגייַז ןופ ןעֶקֶע רֶעיִפ
 םיִנָּפ רֶעייֵז ייז ןעקעדאּב לעֶניִלְפ ייוֵוְצ טיִמ
 םעֶד אָרֹוג ,הָניִכְׁש יִד ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז ייֵז
 + ןעָהעֶז טיִנ ייז ןענעק טאָג ןעֶגיִטְכְראָפ
 ןייַז ןּופ ןִיְנֶע סאָד ןָא ןעֶטְכיִר ייֵז םיִבָרֹוע
 יוז ףּוצְפִצ ,ןעֶגאָז וצ טייֵקְראַמְׁש נוא עוול
 ְניִטְכעֶרעֶג סיְּמאָנעֶלייֵרְפ ןעֶדייר נוא ןעֶגאָז
 .טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיא יונ יֹוזַא רֹמֲאַנְּכ ,טייק
 בוא ןעֶרעֶדְנַא םוצ רעֶנייֵא ןעֶפּור ייֵז אָרקְו
 מהּור סאוָו טאָנ רעֶד דע ןֵבֹוׁש ,הָׁשּורק ןעֶגאָז
 !סיוא ןעֶזאָל יוז זא ו ןעקךאמש ,ניִּבייֵא

 ףךגננייז 13
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 הָבָבְרַמ ףיקת :לאנמ ,תֹואְבְצ יי שודק שודק שודק
 לֵבֵּת "ודבכל םידמוע םיִלּת יִלִּת .וְלַסְל םיראפמ
 ;ודובָּכ ץֶרֶאָה לָכ אֹלְמ .ודוח םישידקמ ָהיֶרָד לָכ
 ,לֵאָּכ ןיא םִיַמָׁשַּב .לֵלַמְמ לאמְׂשִמ לֵאיֵרְבִגְו . לֵלֵהְמ ןיִמיִמ לֵאָכיִמ ק"וח

 : ; לֵאָרְׂשִי המַעְּכ יִמ ץֶרָאָבּו

6600 "'8 

 .הנעְמִּ ועורו - םיקחשב וזעְו ,תֹובָרֲעַּב ובוכר יִ
 ימְׁשִּב ֹואְרומּ .לפרעב ותמיִאְו ,לֹובְזִּב .ושּודקו

 םּורּב ובשומו .םימה לע ולֹוקְו :םיִמָשְּב ותשקו .םיִמש
 םִיַמָמ .ְךּורְּב הֶממִמּו . שודס .הָלֲעַמַמ :תחתב וטָּבַמּ
 .ןָנָר םיִצֲעַמּו .רֶמָז ץֶרֶאַמּו .לוק תֹורְהְנִמּו .רידא
 לֵּכַמּו .ףקות הָירִּב לֶּכִמּו .ריש תֹועְבִנִמּו דקר םיִרָהָמּ
 ֵּכִּו .עמש ןָוא לּבִמּו .זָמְר ןיע לֶּכִמּו .ףֶפֶּב שאר
 לֵכִמּו .ןור ןֹורְנ לֶּכִמּו .חַבֶׁש ןֹוׁשָל לֶּכִמּו .הָיְךֹוה הָּפ
 לֵּכַמּו .הָעיִרְּכ ךֶרֶּב לֶּכִּו .ןוינח בֶרָק לֶּכִמּו .שחר בל
 םיִׁשָנְו םיִׁשָנֲאַמּו ,דֹובָּכ םיִנֵקְזִמּ "הָיחַּתְׁשִה הָמֹוק
 .זוע םיקגויו םיִלָלֹועַמּו .ללה תֹולּותְבּו םיִרּוחַּכַמּו .ריש
 ִּכ .הָכְרְּב םֶלֹוע דעו םָלֹועַמּו .הָרּובְנ רֹודָל רודמו

 מע שוריפ
 שודק שודק שידק, ןעֶגאָז נוא הָלִפְּת רֶעייֵז
 םיִכָאְלַמ סייונ ןעָפיוה םיִלֵּת יֵלֵּת ,"תֹואְבְצ 4
 טְלעוֶו יד לֵכֵּת ,םֶהיֵא ןעֶרְהֶע ּוצ ןעֶהייֵטְׁש
 ןייז ןעֶגיִלייֵה רעֶגיֹואוו עֶרהיֵא עֶלַא נוא

 טְלעוֶו עֶצְנאַג יִד אֹלְמ ,ןעֶנאָז נּוא טייַהְניֹוׁש
 ;רֹובָּכ ןייַז ןּופ לֶהיִפ זיִא

 יָד ןיא זיא גְנּומייֵר ס'טאָנ ןעֶד ֹובּונְו יִּכ

 נוא ֹווּועְו ,"תֹובְרֲע; ןעֶסייֵה סאוָו ןעֶלְמיִה
 ,*םיִקָחֶׁש ןעֶלְמיִה יד ןיִא זיִא טייקראמש ןייַז
 . גְנּוניואוו ןייז ןיִא זיִא טְפאַרְק ןייז נוא ועור
 לעֶמיִה ןיִא ןיא טייקנילייה ןייז נוא ֹותְׁשּנדקּו

 טֵכְראָפ ןייז נוא ֹותְמיֵאְו ,"לּובְז; טְסייֵה סאוָו
 ובְׁשֹומּו ."לָפְרֶע; טְסייֵה םאוָו לעֶמיִה ןיא זיִא
 ןופ ,ךיֹוהָרעֶד ןיִא זיא גְנּוציִז ןיי] גּוא םּורָּכ

 17 (ש"ע - רווהפ)

 8 דס {1

 ףיֹוא ןעֶטְנּוא רֶע טְהעֶז ֹוטְּבּו . ןעֶנעוֶוְטְסעֶר
 ןופ הָלעַמִמ ,ףיז טּוהְמ םָע סוָו םלַא טְלעֶוְו רעֶד
 בוא הָטמִמּו ,טְניִלייֵהעֶג טאָג זיִא ןעֶביֹוא
 ןּופ םִיַמִמ ,טְּביֹולעֶג רֶע זיא ןעֶטְנּוא ןופ
 גּוא תֹורָהְנִמּו , טְקְראַטְׁשעֶג םאָנ זיא ןעֶרעֶמאוַו
 םיֹורְג ןייִא טיִמ טְּביֹולעֶג רֶע זיִא ןעֶכייֵט ןופ
 ףיֹוא טייֵג דֶרֶע רעֶד ןּופ גוא ץֶרָאְמּו .לוק
 עֶלַא ןופ נּוא לֶּכִמּו ,םאָנ ּוצ גְנאַזעֶג ןייא
 לֶּכִמּג , טְקְראַטְׁשעֶג טאָג טְרעוֶו ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב
 גְנּוקְנאַד ןייֵא זיִא ליומ םעֶכיִלְטיִא ןופ גוא הָּפ
 גְנּוצ סעָביִלְמיִא ןּופ נּוא ןושָל לֶּכִמּו ,םאָנ ּוצ
 נּוא הָמֹוק לֶּכִמּו ,טאָנ וצ גְנּוביול ןייַא זיא
 ,טאָנ ּוצ גְנּוקּוב זיא ףיוה עֶכיִלְמיִא ןופ
 טאָנ זיא תֹורֹוד עֶלַא ןיִא נּוא רֹודְל רֹודָמּו
 טקראטשעג 19
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 ,הָזָל הֶז ּונֲעֵיְו ,הָזָל הָז ּואְרְקִי :ְּךְנַעַמְל ָתאֶרָּב םֶלֵּכ
 ץֶרֶעַנַה לֵאָה .דֹובָּכִה למל ןירע ושוח ושּוע ּוׁשּוג

 :שָרּוקְּב שֶדְקִַהְ

 תואָבְצ יי שודק שודק שורק : רַמָאְו הֶז לֶא הֶז אָרָקְו ףָאיִבְנ דַי לע בּותָּכַּכ
 ,הָזָל הֶז :םִלָאוש ויתרשמ םלוע אָלַמ ודובָּכ ;ֹורֹובְּכ ץֶרֶאָה לָכ אלְמ

 : ומוקממ י יו רוב ָךּורָּ להק : ורמאי ָךּורַּ םֶתְמּועְל ורוב םוקָמ } היא

 םוי לֶכּב רקובו בֶרֶע ֹומָׁש םיִרֲחַיְמַה םִע ןוחיו םיִמָחַרְּ ןֶפִי אוה ומֹוקְמִמ
 אוה } דָחֶא יי ניִהְלא . לֵאָרְׂשִי עַמְׁש : םיִרְמֹוא עַמְׁש הָבֲתַאְּב םִיַמֲעַּפ דיִמָּת

 תיִנָׁש ויָמֲחַרְּב ונעימשי אּוהְו . ונעישומ אּוה ּונַּכלַמ אוה וניִבֲא אוה ניֵהלָא

 ' ;םֶכיֵהֹלֲא יי ' יִנָא ,םיִהֹלאֵל םֶכָל תֹויִהָל יח לַּכ יניֵעְל

 ְךֶלֶמֶל יי הָיָהְו :ץֶרֶאָה לָכְּב ףֶמֶׁש רידא הָמ ּונֵנודֲא ַײ ּונֵריִדֲא רידא להק
 | ִרֵבָדְבּו .ק"וח + דַחֶא ומשּו רַחֶא יי הָיְהִי אּוהַה םויַּב ץֶראַה לכ לע

 : ּהָּולָלַה רֹודָו רודל ןויצ הלא םָלֹועְל יי ולמי ; רמאל בּותַּכ ףֶׁשֶדָק

 ִּדְחְבְשְו שירקנ ּךְתֶׁשּורְק םיִחָצְנ חַצִנְלּו ּךָלֶדֶנ דיִנֵנ רֹודָו רודל ןזח
 ְךֶלֶמ לַא יב .רָעָו םֶלֹועְל ׁשּומָי אל ּוניֵפִמ וניֵהלֶא
 ;הֵּתַא שודקו לֹודָג

 .ךיֶסֹוח ךֶל ּורְמאֹיו ךֲֶעַמְּ חמשתו .ּךיִׂשֲעַמ לַע לֹומֲח
 .ְךיֶׂשֲעַמ לָּכ לע ןודָא שדקות .ְּךיֶסּומֲע ְךֹקָדַצְּב

 שודקל הֵאָנ .תשדק ר יי ְָּׁודְקִּכֶׁשיִדְקמיִּ
 ;םיִׁשֹודְקִמ רַאְּפ

 בֹקֲעַיל רינת .עׁשָּפ רינמ לּומ רֶׁשוי ץילמ ןיִאְּב

 ט"ע שוריפ

 / וה ומ ומ ומ ל וה וי וה ו ומי וש וה ו "וה ולי ו ו 7

 יִּב ןָא גיִּבייֵא ןופ נּוא םֶלעמּה ,טְקְראַטְׁשעֶג
 ןעֶר םֶדּוּכ יִּכ ,טְשְטְנעֶּבעֶג טאָג זִיִא גיִּבייֵא ּוצ
 ןעֶגעוֶוְטעֶנייֵד ןּופ .ןעֶפאַׁשאַּב ּוטְסאָה עֶלַא
 ןעֶפּור ייֵז הָוָל הָנ ּואְנֹהַי ,ףיד ןעֶּביֹול ּוצ

 .ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶגאָ נּוא ,ןעֶרעֶדְנַא םוש
 17 א - (ש"ע רווחמ)

 טְלייֵא נּוא ןייַא ףייא טלעמאז טְנְהעֶנעֶג ּוׁשּוג
 ןע קְראַטְׁש רעֶמאָל נּוא דֹובְּכַה ד ְךָלֶמְל ץיִרעגְו , הי

 ׁשֹורְקַה ךֶלֶמ ןעֶטְכיִלְרִהֶעעֶג םּוצ הׁשּודְק
 םוצ ׁשָדֹוקַּב ׁשֶדֹק 2ֵנֵהְו ץֶרעגה לֵאָה , אוה ףּורְּב

 טְגיִלייֵהעֶג נּוא טְקְראַטְׁשעֶג זיִא רֶע םאוָו טאָנ
 ג טייקגילייה םיַמ
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 למה טָפָשַמּכ ּונֵקְרִצְו .טֶּפְשִמּו קוח רַבְד
 ;טְּפְׁשִמה |

 תיִּבְׁשִי דקענהןּבַבּו .וננודא ןתיַא תבחא ּונָל רוכזו דוע
 קָדָעְל (םויַה אפ םויא איצוי םתה תּוכְזִבּו .ּוננידמ
 ;ּונֵנֹודֲאַל םֹויַה שודק יִּכ ּונְניִד

 ןויצ לַעְו ףֶריִע םִיַלָׁשּורְי לַעְו ךֶמַע לֵאָרְׂשִי לע ּוניַהלֶא יי ףמש שרקתי ןָבְבּ
 :ְךֶלֶכיֵהְו ָךֵנֹוכְמ לעת ךֶחֹי שמ רוד תיּב תּוכְלַמ לַעְו ְךֶדֹובְּכ } ָשִמ

 לע ּךֶתֶמיֵאְו ְךיִשֲעַמ לָּכ לַע ּוניֵהֹלֲא יי ּךֶדֶחַּפ ןֵּת ןֵכָבּו
 ווחתשיו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ ךוארייו ,ָתאָרְּבֶׁש המ לָּכ

 תושעל ,תֶחֶא הָדְנֲא םֶלָכ ושעיו ,םיִאּורְּבַה לָּכ ְּךיֶנָפָל
 ןֶמְלָּׁשַהָׁש ּוניֵהֹלֲא יי ּונָעַָיִש ומָּכ .םֶלָש בֶבֵלְּב ךנוצר
 לָּכ לַע ארונ ךמשו ,ּךֶניִמיִּב הָרובְנּו ךֶדָיְּב זוע בינל

 :תארבש המ

 הָוקתְו ךיִאְריל הֶלְהִּת ,ּךֶמֵעָל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבּו
 םיִלֲחַיְמַל הָּפ ןוחתפו .ְךיִׁשְרֹורְל הָבֹוט

 תַחיִמְצּו ,ּךֶריֵעְל ןוששו ,ּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש , 17
 ,ךֶיִׁשְמ יֵׁשָי ןֶבֶל רנ תכירעו ,ךְרְבִע דודל ןרק

 :ּוניִמָיְּב הָרְהְמְּב
 םיִיִסחְו ּוזֹולֲעַי םיִרָשיו .ּוחְמְשיו ּוארָי םיקידצ ןֵכְבּו

 הָעְׁשִרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץפקת הָהָלֹועְו ,ּוליגְי הָנרְּ
 :ץֶרֶאָה ןמ ןודז תֶלֶׁשְמִמ ריִבֲעַת יִּכ הָלְבִת ןֶׁשֶעַּב הָלֵּב
 רַהְּב ,ְּךיִׂשֲעַמ לָּכ לע ,ְּךֶרֵבָל ַי הָּתַא ְּךֹולְמִתְו

 ריִע םִיַלָׁשּורִבּו ּךֶדֹובְּכ ןְֵׁשִמ ןויצ
 ףשרק 17 א (ע"ע | רווחש)
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 יי ךולמי דשדק יֵרְבִדְּב בּותְּכַּכ ,דשדק
 .ּּהָיּולְלַה רודו רודל ןויצ ךיהלַא םלועל

 בּותְּכַּכ.ּךיֶרָעְלַּבִמ ּהולָא ןיִאְו ,ּךֶמֶׁש אָרֹונְוהָּתַא ׁשֹודְק
 ׁשֹרְקִנ ׁשֹודְקַה לֵאָהְו ,טּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ּהַּבני
 :;שודקה ךֶלֶמַה ,יי התא ךּורָּב ;הָקָדְצִּב

 ּונתממורו ,ּונָּב ָתיִצָרְו ּונְתוא ָּתְבַחָא ,םיִמֲעָה לָּכִמ ּונֵּתְרַחְב הָּתַא
 ּונָּבְלַמ ּונָּתְבַרְקְו ,ְךיֶתֹוְצִמְּב ּונְָׁשַדְקְו ,תונושְלַה לָּכִמ
 ;תא ךק ּוניִלָע שודקהְו לֹודָנַה ףמשו ,ְףֶתָרֹובֲעַל

 הָעּרְקִ וה כה יי םֹוי תֶא הָבָהַאְּב וניֵהֹלֶא יי ּונָל ןֵּתַּתַו
 הָחיִלְסְלְו הָליִחְמִל ,הֶזה 'םיִרָּפְּכַה (םוי תֶאְו ,הָחּונְמִלְו

 אָרְקִמ חַּכְִִב יי ,ּוניֵתֹונוֲע לָּב תֶא וּב לֶחְמִלְו ,הֶרָּפַבְלּ
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ׁשֶרֹק

 :דקפיו עַמָׁשִיו הָצְרִיְו הֶאָרָיְו עיִגיִו אבי הָלֲעַי ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֶא

 רִוָד ןַּב ַחיִׁשָמ ֹורְכְַו ,וניֵתּוכֲא ּורְכִזְ .,ּונָנֹודְקִפּ ונָנֹורְכִז רֵכָזְיְ
 ,ףיָנָג ינפל לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףֶמֵע לַּכ ןורְכִזְו , ףשדק ריִע םִיַלָשּורְי ֹורְכזו ,ףֶדֶבֵע
 ,הֶּזַה "םיִרּופְּכַה םויַּב םולָשְלּו םִָיַחָל ,םיִמֲחַרְלּו רָסָחְלּו ןח .הָבּומְל הָמיִלְפְל
 . םיִיַחְל וב ּונָעיִשוהו ,הָכָרְבִל וב ּונָרְקַפּ .,הָבֹוטְל וב ּוניִהְלא יי ּונֵרְכו
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 ,ּוניָניִע ְךיֶלֵא יִּכ ,ּונֵעיׁשֹוהְו וניֵלֲע םֵחֵרְו .ּוננְָו םּוח םיִמֲחַרְ הָעּוׁשִי ֵכִָכו
 ;הָּתָא םּוחַרְו ןּונַח ,ְךֶלֶמ לא יִּ

 { םאָד ז ןעֶמ טְגאָז ְךאְנ רעֶד נוא , תֹוחיִלֲח אָד ןעמ טְגאָז רעֶסְרֶע לויט ףיוא

 תינוע ּונָל רָּכְזִּת לא : הָמָה םֶלועָמ יִּכ ּךיֶדָסֲחַו יי ּךיֶמֲחַר רֹוכְז
 וי ּונֵרְכָז :דאָמ ּונולד יִּכ ףיִמָמַר ּונּומְדִקְי רֶהֵמ םינושאו

 ָּתְלַאָג םֶדק ָהיִנָק ףתְדע רֹוכְז :דֶתָעּוׁשיִּב ּונֵרְקִּפ .ֶּמַע ןֹוצְרִּב
 םִיָלָשּורְי תַּבִח : רֹוכְז :וב ָּתְנַכָׁש הֶז ןויצ רה התל םֶבָׁש
 = םֹוי תֶא םֹודָא יֵנְבִל יי רוכז :חַצֶנָל חַּכְׁשִּת לַא ןֹויִצ תַבֲהַא
 םֵחַרְּת םּוקָת הָּתַא : הָּב רוסיה דַע ּורָע ּורָע םיִרְמֹואָה םִיִלָׁשּורי
 קָחְצִיְל םֶהְרְבִאְל רֹוכְז ; רֶעֹומ אָב יִּכ ּהָנְנָחְל תַע יִּכ ןויצ
 תָּבְרַא םֶהיֵלֲא רֵּבַדְּתַו ב םֶהָל ָּתְעַּבְׁשִ רֶׁשֲא ךיֶדָבֲע לֵאָׂשִיְּו
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 יִּתְרַמָא רֶׁשֲא תאזַה ץֶרָאָה לֶכְו םִיָמָׁשַה יֵבְכֹוכְּכ םֶכֵעְרַז תֶא
 קָחְצִיְל םֶהָרְבַאְל ְּךיֶדָבַעַל רוכו :םָלֹועְל ּולֲחְנְו םֶכָעְרול ןֵּתֶא
 ;ֹותאָמַח לֶאְו ועשר לֶאְו הָזִה םָעָה ישק לֶא ןֶפֵּת לֵא בֹקֲעַיְלּו

 רֶׁשֲאַו ּונְלֵאֹונ רֶׁשֲא .תאָמַח ּוניִלָע תַשָת אָנ לא קיח
 :ּונאָטִח
 :ּונרְצוי ּונָל חַלְס .ּונֵרּוצ ּונאָמֶח קיוח

 ּהָנָלֶאְנ ,הָיְרִּפ לֵלְמֶאָו הָרּופֲתַו הָׁשֹוּב . הָיָרוּפ ןֶפָנ יֵאּולֲחַת אָנ אָפְר אָנ לֶא

 ;ונאמח .הָיְרומַח רַהַּב ּוניִבָא םֶהָרְבַאְל תיִנָעָשְּ וננע ,הָיְרְמ הָּבַמִמּ תחשמ

 ּונְתַאיִרְק הָנֲעַחְו . ףּוסָשְל ויהי לאו : ףננמ צה | ףּושח עור ַײודָּפ םַע יִלְגְר
 תּוכְז ; וגאטח , ףוס םי לע וניתובאל תיִנֲעֶׁשְּכ ּוננע . ףוסּת רי הֵׂשֲעַמְל

 ונֵתָאְמִּמ רַהַט .לֶנֲעַמ רֶׁשֹיִּב ּונֵחְנּו ףנָאָמ ונָכָשַח . לֵנְּת ּונָל םויה בַצְח רּוצ
 הֵאְר הי ! ונאטח .לֶגְלִגַּב עשוהיל תיִנֲעֶׁשַּכ וננע , לג וניניע ךֶתָרֹוּת רֹואָמְלְו

 ּונֵמְּכְַו ּונָרְמַל .הָּפּוְו רַעַפ רֶבָׁשְו רוש הֶּלַּכ ,הָפּורְת ונָל חַמְצַהְו דּוקָע ֶׁשָר
 םָחָרֶמ םָמְתּומ ; ונאמח , הָּפִצְמַּב לֵאּומְִׁל תיִנֲעָׁשַּכ ונע ,הָפּורְּצַה ףֶתָרְמִא

 תֹוחָרָאְו הָעַׁשְונְ ּונְדֲעְס . לָמָאנ אלו ץֶמָׁשְו םָתָּכִמ ונקנ .,למקּת לא ריִשְרָש
 קֶרֶצּב ונֵרְדּוע 1 ונאטח .לָמְרַּכַה רַחְּב והָיְלֲאְל ָתיִנָעָשִּ ונע ,לֵמָגְנ ךֶרָסַח
 ,הָנֹוסְנ לַּב רֹוחָאְו תֶוָמ תַמּוהְמִמ ּוֵרְּפ ,הָנּושְמּו ןודָז רֵּפַבְ םִיַמִמ יּוׁשַמ
 יֵעְמִּב הָנֹויִל תיִנַעָשְּב וננע , הָנָגֹומְתִנ לא וניִתונועבו וניִתָעּושי הוצ
 יִּכ 'רֶרועְּת ְךיֶמֲחַר . ,םִיַמֲעַּפ תַּפיִל רֹוכְז ְךיֶדיִסֲח שיא תַׁשּודְק ; ונאשח ,הָגָדַה
 דִוָדְל ָתיִנֲעֶׁשְּב ּונָנַע . םילוש ףֵׂשֲחַנ אלו ףךתאריל ּונְבּוש . םיִלָפְבִּב וניקל

 ; םִיָלָשּוריִּב ונְּב .המלשלו

 ּונָרְצוו ול חלְס ,ּונֵרּוצ ּונאָטֶח ק"וח

 : בוקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכְָו ָּתְרַמֲא רֶׁשֲאַּכ תֹובָא תיִרְּב ּונָל רוכז
 רוּכוֶא םֶהָרְבַא יִתיִרְּב תֶא ףַאְו קָחְצִי יִתיִרְּב תֶא ףָאְו
 ; רֹוּכְזֶא ץֶרָאָהְו

 רֶׁשֲא םינושאר תיִרּב םֶהָל יִּתְרַכָזְו . ָּתְרַמֲא רֶׁשֲאַּכ םיִנֹוׁשאֵר תיִרָּב ּונָל רֹוכְז
 יִנָא םיָתְלאְל םֶהָל תויִהְל םיוגה רניעל םירְצִמ יץֶרֶאֵט םָתֹוא יִתאָצֹוה

 םשה ימחר
 ףיֹוא ןעקעוורער טְסְלאָז ,ׁשְטייֵט זיִא םאָד םֵּׁשַה ּוצ ןעֶטעֶּב ריִמ ,'וכו אָּפְר אָנ לא

 ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶד ,טייֵקְמיִראַּבְרעֶר ןייד זנּוא עֶכאיַוְׁש םאָר ןעֶלייֵה לאָז רֶע הֵרָּנִתִי
 ריִמ ןעֶלעוֶו .ןעֶראוָועֶג ןעֶגאָלְׁשעֶג לעֶפאָט ריִמ ןעֶטעֶּב ףוס םּוצ נּוא ,ןעֶדוי קְלאָפ
 יב ןעֶנעֶו סאָווְראַפ ןייֵטְׁשְראַפ ּוצ ןעֶּבעֶנ 'םִיַלְפִכְּב ּוניֵקּול יִּכ רֵרֹועְּת ְךיֶמֲחרפ רעֶמייו

 ןערוי 1 18 חי (ט"ק רווחמ)
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 אל םֶהיֵבָיוא ץֶרֶאְּב םָתֹויְהִּב תאז םַג ףֵאְו ּונָּתְחַמְבִהָׁש הָמְּכ ּונָמִע הֵׂשֲע : ַײ
 בֵׂשֲה ;םֶהיֵהֹלֶא יי יֵנֲא יב םָּתִא יִתיִרְּב רֵפָהְל 'םָתֹולַכְל םיִּתלענ אלו םיִּתְמַאְמ

 בותכש הַמּ ונָחְדְג ץַּבַה + הָמָׁש ְךיֶהֹלֲא יי 1 הציפה רֶשֲא ם םיִמְעַה לָבִמ ל צב
 .הָחֶמ : :ףֶחֶָי םֵׁשָמּ ְךיָהֹלֲא יי יי ףְּנַקְי ם םָׁשָמ םִיָמָׁשַה 'הָצְקַּ חד הָיְהִי םִא
 הָבּוׁש ז ףיֶתאֹמַח ָנעַכְו היָעָׁשַּפ 'בָעָכ יִתיִחָמ בּותַּכָׁ הָמּב עכו בָעַּכ ּוניִעָשפ
 הָחֹומ אוה יִכֹנֲא יִכֹנֲָא ַּתְרַמֲא רֶׁשֲאַּכ מל ּוניִעָשָפ הָחְמ + ףיִתְלַאְ ֵּב יא
 .חָמַּכ רָמָצַבְו גלָשַ ּוניִאְטְח ןּבְלַה : רוּכְזא אל ףיתאטחו ינטמל ףיִעָשָפ
 'םֶא וניֵבְלי גֵלָׁשַּב םיִנָשַּ םֶכיֵאָמֲח ויהי םִא יי רָמאי הָחְכִונְו אָנ ובל בּותַּכָש
 .בּותָכָש הָמְּכ ונרהטו םיִרֹוהְט םִיַמ ּוניֵלֲ קור ;ויָהִי רֶמָצַּכ עֶכֹוּתַב ּומיִדֲאַי

 רֵַּכְי הֶּזַה םויַב יב בּותַּכָׁש הָמָּכ ונרתטו הֶזַה םויַּב ניֵאָמֲח רֵּמַּכ : ;םֶבְתֶא
 יֵאָו ּוניֵלֲע םחר  ורָהּמִּת . ונפל םֶכיֵתאֹּטַח לֹּכַמ םֶכְתֶא .רָהטָל םֶכיֵלֲע

 .אלְ ֶתיִחְשי אלו פרי אל ףיָהלֲא יי יי םּוחַר לא יִּכ בּותַּכָׁש הָמַּכ ונָתיִחְׁשַּת
 תֶא הָבֲהַאְל גנבבל תֶא לומ :םֶהָל עַּבׁשִ רֶׁשֲא ךיֶתֹובֲא תיִרְּב תֶא חַּכִׁשּי
 .תֶא הֶבֲהַאְל ףערז בַבְל תֶאְו ךֶכָבָל תֶא ףיֶהֹלֲא י יי לָמּו בּותַּכָׁש הָמִּנ מש
 הַמָּ ּוניִתָשְקבְּ ּנָל אָצַמִה : ףייח ןַעֵמָל + ףשֶפנ לָכְבּ ףֶבֶבָל יֵכְּב ימלא יי יי
 ֵכְבּו ךֶבָבְל לֶכִּב ּונָשְרְדִת יִּכ ָתאֶצָמּו ףיָחלָא ַײ תֶא םָּׁשִמ ּתְׂשַקְבּו בּותַבָׁש

 .בּותָּכֶׁש הַמּב ךֶתָלְפִּת תיַבְּב ונח בש ףשרק רַה לֶא נֲאיִבְּת } : שנ |
 :םֶהיִחְבְזו םֶהיֵתֹולֹוע יִתָלְפִּת תיֵבְּב .םיִּתְחַמָׂשִ ישדק רַה לֶא םיִתואיִבֲהַ

 + םיִמָעַה לָבָל אָרְקי הָלַפת תיִּב יִתיֵב יִּכ יִחְּבְזִמ לע ןוצָרָל

 םיִמָחַרְּב לֵּבִקְו .ּוניֵלָע םֵחֵרְו סּוח ּוניֵהֹלַא יי ונלוק עמש
 הָבּוׁשָנְ ךילא יי יי ּונָביִשַה ;ּונֲתְלַפְּת תא 'ווצרבו

 ויְהִי .ּונְגיִנֶה הָניִּב יי הָניִזֲאַה ּוניִרְמֶא :םֶדֵקִּכ ּוניֵמיׁשְרַח
 גּונֵלֲאֹונְ ּונֵרּוצ יי ךינפל ּונֵּבִל ןֹוינָהְ ּוניִפ יֵרְמא ןוצְרל
 לַא :ּונָמִמ חֹקִּת לא ךשְךק חור יִנָפְלַמ ּונֵכיֵלְׁשַּת לא
 לא :ונבזעת לַא ּונֲחֹּכ תולבב .הָנקְז תַעְל  ּונֵכיִלְׂשַּת
 תוא ּונְמִע הֵׂשֲע :ּונָמִמ קַחרִּת לא ּוניֵהֹלֶא יי ּונְֵזִעַּ

 ש"ל" . ו שר

 םשה ימחר
 ְקְראַטְׁש זיא רעֶטאָּפ רעֶר נּוא ,רֶניִז עֶסיֹורְגַא  ייֵז יוִו לעֶּפאָט ןעֶראוָועֶג טְּפאָרְטְׁשעֶג ןעֶרּוי

 מאָה נּוא ,דנּוק םעֶד ףיֹוא ןעֶראוָועֶג זייַּב טאָה רעֶטאָפַא לשמל .טְניִרְנּוזעֶג ןעֶּבאָה

 ;םעַּכ רעֶר יוו ,ןעֶנאָלְׁשעֶג קְראַטְׁש םֶהיֵא רֶעייֵז םיִא טאָה רֶע סאוָו ריִחָי ןָּבַא טאַהעֶג

 רָע טֵאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רעֶטאָפ ןופ ןּוהְמעֶג דנּוק סאָר טאָה לְהאָמַא .טְּביִלעֶג

 ןעּביֹוהעגנא | | 2 18 (ט"ע רווחמ)
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 :ּונָּתְמַחַנְוּנָּתְרִזֲע יי הֶּתַאיִּכ ּוׁשֹבֵיו וניִאְנוש ּואְרָיו הבומל
 ;ּוניַהֹלֲא יָנֹדֲא הָנֲעַת הָּתַא ֹונְלֲחֹוה יי ךֶל יִּכ

 רַפֵּת לאו , ּונֵמיִלְבִּת לֵאָו נֵׁשִמִּת לֵאָו ונבזעה לא ,ֹוניֵתֹובֲא יהלאו וניָהלא

 טה .ךיֶכָרְד ונרוה ְיֶתֹוָצִמ ונְדְמַל ףֵתָרֹותְל ּונֵבְרַק . ונָּתִא ףְתיִרְּב

 בָלְבּו תַמָאָּב ףיִלֵא בּוׁשָנְו , ךְתָכֲהַאְל ּונֵבָבְל תא לומו ;ףָמֶׁש תֶא הָאריל ּונֵּבִל

 .ףשרק יִרְבָדַּ בּותַּכַּ וננועל הָלמִתְו לֹוהְמִּת לֹודֲגַה ְךמָׁש ןַעמְלו .םֶלָש
 ; אה בר יּכ יעל תַחלַסְ . ; ףמש ן ַעַמְל

 ונא יִּכ אל רֵּפַּכ , טל ל לַחְמ כָל ז חַלְמ ּוניֵתֹובֲא ימלאו וניָהְלֶא
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 נָא , ונרמונ התָאְ מר נָא .ונעור התא יד נָא ּונְלְרוג
 הל נָא ,ּונֵדֹוד התאו יע נָא ,ּונֵרְצֹי הָּתַאְ ךתָלּועְּפ

 תָּתִאְו \ףרוע ישק ּונֲא . ןונחו סוחר התאו םיִנָפ יזע נָא :ּונְריִמֲאַמ
 צְּכ ּוניֵָי ּונֲא ,םיִמֲחַר אֵלֶמ התאו ןוָע יִאָלְמ ּונָא .םיפא ךֶרָא

 ;ּומָּתִי אל ְךיֶתֹוְׁשּו אּוה הָּתַאְו , רֶבֹוע

 ,ּונֵתְלֹפְּת ךיִנפל אֹבָּת (אָנָא ייפ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניֵהֹלֲא
 ישקּו םיִנָפ יזע ּונָא ןיִאָש ,ּונֵתָנִחְּתִמ םַלֲעְתִּת לֵאְו

 םיקידצ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאַו וניֵהֹלֲא יי ְּךיֶנָפְל רמול .ףרוע
 ;ּונאָטִח ּוניתובאו ּונְחַנֲא לֶבֶא ,ּונאָטֶח אלו ּונחנא
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 ּונְררָמ ,ּונְצֵאָנ ,ונררמ נצ "נבו ,עֶר רנצעי :רקש ולס
 ,ּוניֵעָּת , ונְבַעַּת ּונְתַחְׁש ,ּונְעַׁשָר : ףרֹוע ּונישק ,גנררצ ּונֵַׁשְּפ ,ּוניוֲע

 ;ּונעֵּתעִּת
 אֵּבַה יַּכ לַע קיִדַצ הָּתִאְו , ּונָל הִוָׂש אלו םיִבֹומַה ְףיִמַּפְׁשִמְמּו יִתוצִמִמ ּונְרַמ

 | : ּונֲעַׁשְרִה ונְתַנֲאַו , ָתיִשָע תֶמַא יִּכ ,ּוניִלֲע
 ₪ וה יע טי

 םשה ימחר

 רֵמַלְמ םעֶר ּוצ ןעֶראוָועֶג טְסיוועֶב ףאז יד זיא ךיִא ּבאָה ןעֶמעֶֶו ןעֶנעֶכעֶראַּב ןעֶּכיֹוהעֶגְנָא
 ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוק סאָד יוג ,דְנּוק םעֶד ןופ ,דְנּוק גיִצְנייֵא ןיימ ןעֶנאַלְׁשעֶג קְראַטְׁש יֹוזַא
 קְראַטְׁש םֶהיֵא יִּבָר רעֶד טאָה רֶדַח ןיא ,טיִׁשָלַח'עֶג רעֶמאָפ רעֶד טאָה רַעַצ םיֹורְנ ןופ
 םוצ טְגאָזעֶג דְנּוק םאָר טאָה ,ןעֶנאָלְׁשעֶג לייַוְרעֶר ,טְרעֶטְניִמעֶנְּפֶא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ
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 רופכ םויל החנמ 278
 ונָפ ׁשיִחְו עשר ְךֶרֶד בוז ּונֵּבַלְּב ןֵתְו . ּונְעָׁשֹונ אל ןֵכָל ּונְעַׂשָפּו ּונְעַׁשְרַה

 ויָֹובְׁשְחַמ ןוא שיאו ּכְרַד עשר בוזעי ךָאיִבְנ די לַע בּותַּכַּכ . 'עַׁשִי
 ;ַחֹולְסל הָּבְרִי יִּכ וניִחלֶא לֶאְו והמחרינ יי י א בוׁשָיְו

 םויּב ּוניִתֹונֹוֲעַל לַחְמּו חַלֶס ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניַהלֶא
 רֶתָעָהְו הֶּזַה םיִרּוּפִּכַה םֹוצ ויו הנה תּנַשַה הגש

 דנִמ וניתאטחו נְֵׁשֶפ רֵבֲעַהְו הָחְמ ּנתְלפתּ ונל

 ונא המ ,םיעודיו וול םַה ריר םיִרָּתְסִנַהְ םוולנה
 המ ונָתָעּושי המ ב המ ּונרסח הָמ ניִיַח הָמ

 םָדָאָה רתזמו .ינפל לֵבָה הייה ימיו זהות םהישעמ
 ;לֵבָה לֹּכַה יִּכ ןִיָא הָמֵהְּבַה ןִמ

 לָּכ אֹלֲה .םיִקָחְׁש ןבוש ףיִנָפְל רֵּפַסְנ הָמּו .םורָמ בֵׁשֹוי ףיִנָפְל רַמאֹנ המ
 ;ַעְרָוי הָּתַא תולְגִנַהְו תֹורְּתְסִנַה

 ? "וכו םֶלֹועְמ ףמשה ןָא טְּבייֵה ןעֶמ ראנ ,"ןיִבַמ המאה טיִנ ןעֶמ טְגאָו רעֶטְרֶע ליי ַהֶט ףיֹוא

 םיִרָבָדִּב ּונאָּב :תורָּתְסִנ םַנְו תולָנַנ ףֶל םָפָא .בָל תֹומּולֲעַּת ןיִבַמ הָּתַא
 אר הֶז םֹויִּ ּונָתְשְג .ּנָלְלֲעַמְב אלו ןֵפֵּת לא ּונֲעְׂשִרָּב . םָּב ףְתֹוּתַפְל

 ,רֶּפִאָו רַפֲע למ חַּתְמִּת לא ןיד .רֶסֶמ הֶׂשֲע ךֶנַעַמְל םּוחַרְּכ הֶאָג .רֵדָהְו

 םשח ימחר

 ףיד טאָה רעָמאָּפ ןייד ,דְנּוק םוצ טְגאָזעֶג .גּונעֶג ןיוש ָךיִמ טאָה רעֶטאָפ ןיימ ,ןייֵּבָר
 טְסאָה ּוד סאוָו דְנּז יִד ראפ ןעֶגאָלְׁשעֶג טְלאָז סאוָוְראַפ ,רֶנּוז ןיימ ראפ ןעֶגאָלְׁשעֶג
 וה סאוָוְראַפ ףי גאָלְׁש ְךיִא גוא ,ןּוהְמעֶג יִּבָר רעֶד טאָה ,ןעֶנאָלְׁש ףייא ףימ רֶהיֵא
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 לֶשֲא רֶצָי עורְּב ונשפמ : : ףיֶָי הָׂשֲעַמ רמוח לע לֹומֲח . הָתיִמּו תֶרַּכ שנעמ
 ומהי .ּונְרְצָ עְרוי ונשועו ונְרְצוי  ּוניֵמֲעַפִל תֶׂשֶרַּכ נֵּבְרִקְּב ןוממ , .ּונְּועְגַמ
 ;םִיָרֲהְצַכְו רואַּכ ְךֶל יֹּולָג %5 . רֶתָחַי יִמ ְךיֶנְפְלִמ יִּכ  ּונֲתיִחְׁשַּת לֵאְו ףימחר
 ונתְרְצְי זָאמ ּונֵצְלַח םֶהֵמּו הֵׂשֲע .ףנַעַמְל . תֹותיִמ עַּבְרַא ָתֵרֹוה ןיִד תיֵבְּל
 כ ףריב יֵּכ וניִתושפנ רֹוצָנ : נָא לָמַע הָמָח יִּכ ונשעמ . עדותו ונָתְרְַה
 םֶרֹוס .קָנְתְו גָרֶה הֵּפיִרְׂש הָליֵקְס :ׁשֶפָנ ל ָנֵעְמִמ שָפנ רֵקיִּת אנ .שָפָנ
 לַעְ ונֵל עּורְי לע . ּונָל רֵּפַּכ הולֲא ּוניִעָשְפ לָּב לַע .ךֶתְמַא יעיל ְתיִלָג
 רוצ : ןוטמ ונקנ אטָחְמ ּונֵרִּפ .בל רקוח ל ונידוה וניֵעַׁשּפ : ּונָמִמ םלעְנ
 ףשנב ּונמדק : יִח לָּכ םִע תיִׂשֲעַּכ ונע הֵׂשֲע הֹקָדְצ .ריִצָח שונָאּב ןפת לא
 ּוניֵמֲחַר ןַפּת לא ּונָעָשְר '?ּונְתֶאיִר ק בושק לא נֵבְרִק ;עַוְׁשּב ּנְבַרָה

 : ןּונַחְו םּוחַר ונּואוכי המח הק

 ףינפל ּונֵדְמָעְּב ןיִזֲאַּת ּונֵתָעְוַׁש ,עשּפ לע רֵבֹוע םָלֹועַמ ּךְמָׁש
 הָחְמִּת ,עׁשָפ יבש םַעְל עֵׁשַּפ לַע רֹובֲעַּת ,הָלִפְתִּב
 : ףיִניֵע דֶגְנִמ וניִעָשפ

 התא :יִח לָּכ יִרְתִס תומולעתו ,םָלֹוע זר עדוי התא
 רֶבָד ןיִא : בֵלְו תֹיָלְּכ ןחובו ,ןֶמֶב יֵרְדַח לָּכ ׂשֵפֹוח

 ןוצר יהי ןֵכָבּו ;ְּךיֶניֵע דֵגְנִמ רֶּתְסִנ ןיאו ָּךְמִמ םֶלָעְג
 לָּכ לע ּונָל חַלְסִתַש ,ּוניֵתֹובא יֵחְלאַו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיִנָפְלִמ
 לע ּונָל רֵּפַכְתּו ,ּוניֵתֹונוֲע לָּכ לע ּונָל לֶחְמִתְו ; "ּוניתאטה

 :ּוניִע שָּפ לֵּב

 יִלְבַּב ְךיֶנָפְל ּונאַמְחֶׁש אָמח לע | םִנֹואְּב ְךיֶנָפִל ּונאַטָחֶׁש אָטח לַע
 : תַעָד ה! ןֹוצָרְבּ
 ְךינָפָל ּונאֵמָחֶׁש אטח לַעְ ְךיֶנֵפְל ּונאָטְחְש אמִח לֵעְו

 : םיתפש יּוטִבִּב : בלה ץּומָאְּב
6 

 םשה ימחר

 ויִא עֶניִּבְלעֶז םאָר .ןעֶגאָלְׁש לֶהאָמ ייֵוְצ = ,רעצ לֶהיִפ יֹוזַא רעֶטאָפ ןייר טְכאַמעֶג טְסאָה
 נּוא ,ןעֶגיִרְניִז ןעֶדּוי יד ןעוֶו ,ןעדּוי יד ייַּב ןופ טיִשָלַח'עֶג טאָה רעָטאָּפ ןייר ראָנ העז
 סאָד זיִא ,ןעְרּוי יִד טְפאָרְטְׁש ְךֵרֶּבֶתִי םשה עֶלעֶּפאַמ ַא ןּוהְטעֶג ךאָד ּוטְסאָה ,רַעַצ סיורְג
 סאו ₪ יד לֶהאָמ ןייַא ,דְניָז עֶלעֶפאָטַא ְךיִד לאָז ןעֶמ ריר טְמּוק רעֶּבירעֶר ,דֶנֶּא
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 פּווְּוְּב ְּךיֶנָפְל ּונאָטְחֶׁש אָמַח לַע | יּולַגְּב ךיִגָפְל ּונאָטָהֶׁש אָטַח לַע
 םיִרֹומּו םירוה }1 תֹויְרֲע
 נפ ּונאַמַחָׁש אָמַח "עו ; ְךיָנָפָל ּונאָטָחֶׁש אָטֵח לַעְו

 הָנְגׁשִבּו ןֹודָזְּב : רֶתָסַבּו יּולְנִּב
 חב ףינפל ונאָטְחָש אָמָח לע | תֵעַדְּב ְּךיֶנָפְל ונאָטַחָש אטח לַע

 די 1 הָמְרִמְבּ
 נפ ונאטחש אטַח לע ףינפל ּונאָסְמָש אטַח לַעְו

 םֵּׁשַה לּולָחְּב |: הָּפ רּוּבְדְּב
 נפל ונאטתש אטָח ה אל

 : םִיְחפְׂש תאמטְּב עֶר
 גל ונאָמָחְש אָמָח לַעו א ּונאַטֲחְׁש אטָח לע]

 הָּפ תּושָפְסְּב - בָלַה רֹוהְרַהְּב
 רָב ְךיֶנָפְל ּונאָטָחֶׁש אָטַח לַע / תַרֵיְעְוִּבךיֶנָפְל ּונאָמְחֶׁש אָטִח לַע

 ערה תּונְ
 נפל ּונאַמַחָׁש אָטֶח לַעְו יֶנָפָל ונאמָחָש אָמָח לַעְו

 : םיִעְרֹוי אֹלְבּו םיִעְרֹויְּב | : הָּפ יּודְוִּב

 ;ּונָל רֶפַּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלֶס .תוחילס ַתֹולֲא םֶלָּכ לַעְ
 נפל ונאָטְחֶש אָמֵח לַעְו | שחכְּב ךיֶנָפְל ּונאָטְחָש אָּטַח לַע

 : הֶּתְׁשִמְבּ לָכֲאַמְּב | : בוָכְבּו
 שיפל נאַמהְש אטַח לע } ךיִנָפְל ּונאָטְחֶׁש אֵטָח .לַעְו

 תיִּבְרַמְבּו : | דַחֹׁש תַּפַכְּב
 ל ונאטחש אטַח לַעו תל ּונאַמֲחָׁש אטַח לע

 ןֹורָג תֹיְְנְּב ןֹוצָלְּכ
 ישב ְךיֶנָפְל ּונאָטְחְש אָטָח לע יל ּונאָמְחֶׁש אטַח לַעְו

 ּוניְתותְפש עֶרָה ןושלְּב
 פל ונאטחש אָטֵח לַעְו אָשַמְּב ףךינפל ונאַמְחֶׁש אֵמָח לֵע

 3 | .ןיע רוקשְב |: ןֵּתַמְבּו

 םשה ימחר = |
 ּטְסיֹורְּב רֶע זַא םעֶד ןופ רעצ טאָה ְךרָּבְתִי ןעֶּבאָה ייֵז סאָֹו נוא ,טְגיִרְנּוזעֶג ןעֶּבאָה יִפ =

 ריִמ ןעֶנעֶז םּורעֶד ,ןעֶרּוי יד ןעפארטש וצ םֵּׁשַה םּוראוָו ,ְךֵרָּבְתִי םשה ןעֶזעֶוועֶג רַעַצְס
 ףמפא רטשעג 6 18 (ט"ע רווחמ)
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 סניפי ְךיֶנָפְל ּונאָטַחֶׁש אֵמֲח לַע
 תֹומָר
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 ףיִנָפְל ּונאָּטִחְֶׁש אֵמָח לעו

 : חַּצִמ תּוזַעְּב |

 גֹונָל רֶפַּכ ,ּונָל לחמ , ונל חל ,תֹוהיִלְס ַהֹולֲא םֶלָּ לַעְו

 תַציִרְּב ְךיֶנָפָלּונאָטְחֶׁש אָּמִח לע ; ףיִנָפְל ּונאָטֶחֶש אָּטַח לַע
 : לֹוע תֶקיִרָפְּב
 נפל ננאָטָחְש אְטֲח לַעְו

 תּוליִלַפַּב
 ּונאָמֲהֶׁש אטח לע תיְְצַּב ףינפל ּונאַמחֶׁש אטח לַע

 : עֶרָהְל םילגר

 ףיֶנָפְל ּונאַמַחֶׁש אטח לעו

 : - תּוְליִכְרּב

 ךנָפְל
 2 אוָׁש תַעּובְׂשִּב

 ךיֶנָפָל ּונאָטְמֶש אָטָח לע
 : סנה תֶאְנֶשְּב

 ּףינפְל ּונאָמֲחְֶׁש אטח 5

 9 דִי תַמּושתּב

 ףיִנָפְל ּונאָטֶחְש אָּמִח לַעְו
 : בֶבָל ןֹוהָמִתַּב

 :ּונָל רֶפּכ ,ּונָל לַחְמ ,ּונָל חַלס .תֹוחיִלְס ַּהולֲאםֶלִּכ לעו

 : | עֶר
 ְךיֶנָפְל ּונאָטַחָׁש אטַח לַעְו

 : יע תּורָצַּב
 תּולקְּב ְךיֶנָפְל ּונאַטַחָׁש אטִח לע

 : שאר
 ְךיֶגָפְל ּונאָטָחֶש אָטְה לֵעְו

 : = ףְרֹע תּוישקְּב

 םיִבָיַח ּונָאָׁש םיִאַּטַה לַעְו
 : הלוע םֶהיֵלֲע |
 םיבייַח ונאש םיאטח לַעְו

 : תאַּמַח םֶהיֵלֲע
 םיִבָיַח ונאש םיִאָּמֲח לַעו

 : : דרויו הלוע ןֵבְרַק םֶהיֵלֲע
 םיִביָיַח ּונָאָש םיִאָּמֲח לֵעְו

 : ;יּולָתְו יֵאדו םָׁשֲא םֶהיֵלֲע
 םיִבָיַח נאש םיִאָמֲח לַעְו

 1 תּודְרַמ תַּכַמ םֶחיִלֲע
 םיִבָיַח  ּונָאָׁש םיִאָּמַח לַעְ

 1 ; םיִעָּבְרַא תּוקְלַמ םֶהיֵלֲע
 םֶהיֵלֲע םיבייח נאש םיִאָמַח לַעְו

 : םימש ידי הָתיִמ

 םיִבײַח ונאש םיִאַמֲח לַעְו
 1 "ירירעו תֶרַּכ םֶהיֵלֲע

 םֶהיִלֲע םיִבָייַח נֲאָׁש םיִאָמֲח לַעְו
 1 ןיד תיֵּב תֹותיִמ עַּבְרַא

 םשה ימחר
 רעֶּביִרעֶד ,לעֶּפאָט ןעֶראוצֶנ טְּפאָרְטְׁשעֶג
 "םִיַלִּפַכְּב ּוניקּול יִּכ רֵרֹועְּת ְךיֶמֲחַר, רימ ןְטעֶּב
 ןעֶמְראַּבְרעֶד ןיוש ְֵרְּנְתִי םֵׁשַה ְךיִד טְסְלאָז
 יכָא ןיוש ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶד ,זְןּוא רעֶּביִא

 10 (8"ע רווחט)

 ןעֶּבאָה ריִמ ,ףאָרְטְׁש עֶלעֶּפאָט יד ןעֶמּונעֶג
 ןּוהְמ ריִמ נוא ,ןעֶטיִלעֶג תֹורָצ גּונעָג ןיוש
 ּףצ ןייז הָכֹוז ןיוש ריִמ ןעֶלאָז ,הָבּוׁשִּת טְצעֶי

 {ןֵסָא ,הֶרֵהְמִּב הָמֵלְׁש הָלּואְנ רעֶד

\ 1 
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 תֹוָצַמ לַעְו הֵׂשֲע תֹוָּצִמ לַע .קֶנָחְו גְרֶה הָּפיִרְׂש הָליִקְס
 ןיִאָׁש ןיֵבּו הֵׂשֲע םוק הָּב שיש ןיֵּב הֶׂשֲעַה אל

 ,ּונָל םיּולג םָניֵאָׁש תֶאְו ונָל םיולְנַה תֶא .הֵׂשֲע םּוק ּהָּב
 .םֶהיֵלֲע ֶּל ּוניִדֹוהְוךיֶנָפְל םּונְרַמֲא רֶבְּכ ּונָל םִיולְנַה תֶא
 רֵבָדַּכ םיעּודיו םִיּולְנ םֵה ְּךיִנָפִל ּונָל םִולְג םֶניֵאָׁש תֶאְו
 דע ּוניְִבְלּוּונָל תולגנהו ּוניֵהֹלֶא ייל תֹרָתְסִנַה רַמָאָנָׁש
 ;תאֹזַה הָרֹוּתַה יִרְבִד לָּכ תֶא תושעל ₪2

 : םֶכְתֶא רֵהַּמֲא כֵל כמ םֶכיֵתֹואָמּומ

 אל הָנֶה :לֵאָרְׂשִי הָבּוׁש םיִבָבֹוש םיִנָב ובוש בֹקֲעַי אָריִּת לֵא
 הָבּוש , ךָאיִבְנ דַי לַע בּותָּכַּכ ;לֵאָרְׂשִי רֶמּוש ןשיי אֹלְו םּונְי

 םֶכָמִע ּוחְק רַמֲאָנְו ;ףיִנֹוֲעַּב ַּתְלַׁשָב יִּכ ךיֶהֹלֲא יי דַע לֵאָרְׂשִי
 הָמְלַׁשְנּו בוט חקו ןוַע אשת לֵּכ ויִלֶא ּורְמִא יי לֶא וב ושו םיִרָבְד
 ׁשאֹרָמ הבושתה לעו , םיִבָׁש לֶּבִקְמ םּוחַר הָּתַאְו : וניתפש םיִרָפ

 ;ְךָל תֹולֲחַיְמ וניִניִע הֵבּוׁשְּתַה לֵעְו נָּתְחַּמְבָה
 תְלַמָחֶׁש ּונֵּכְלִמ ףְתָלְמֶחְמּו ףֶמֹע לֵאָרְׂשִי תֶא ָּתְבַהָאִׁש ּוניֵהֹלֶא יי ְּףְתָבֲהַאַמּו

 השּודקל הזה תֶּבַׁשַה םֹוי תֶא תבשל) ּניִהלֶא 0  ּונָל תַתָנ ן ףֶתיִרְּ יֵנְּב יע
 ןוע תַתיִלְסִלְו אָטַח תַליִחְמִל : הָּזַה םיִרּפְּבַה םֹוצ םֹוי תֶא ) הָחּונְמִלְז

 ;עַׁשַּפ תַרּפַכְלּ
 ונרהטתו ּונְרָּוצ  ּונֵרְׂשַבְּת םֹויַח ,ּונֵתָרְּפַכְל קַחּוה רֶׁשֲא םוי

 | : ּורָהְטִּת א"נ)
 לַּכִמ לֵאָרְׂשִי ינְּ לע רֵּתַבְל םלוע תק םכ5 תאז הָתְיָהְו ףָתָרֹותְּב בּותֶּכַּב

 ;הָנָׁשַּב תחַא םתאטח

 : אָנ חַלֶס וׁשְקַבְּב ול אָשְנ םֹויַה .רוד דַעְּב עוש תר ליִחְנַמ םוי
 הָתאָׂשָנ רֶׁשֲאַכְו ףֶרֶסַח לֶרֹונְּכ הֶּזַה םָעָה ןוֲעַל אָנ חַלֶס ְףֶתָרֹותְּב בּותָּכַּב

 ֵרְָּ יְִּחִלַס יי רָמאיו רַמֲאָנ םשו . הָנִה רַעְו םִיַרְצִמִמ הֶזַה םָעָל
 ;ףֶמְש עמל 'אָנ 'חַלְמ ַחָלֹוסְו לָחומ ּונָל אָצֵמִה + ְךֶמָׁש דֹוכָּכ רּובֲעַּב

 ;םֵׁשִּב אָרָק זָאְּכ ּוניֵלֲע םָחַר םויה ,ּוטְלְמִי ףמשב יִאְרוק
 בותככ 8 18 ("ע  רווחמ) '
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 ו רובעינ + יי םֵׁשָב אָרְקִיַו םָש ומַע בֵצֵיְתִיַנ ןֶנֶעָּב יי דְרָיַו ףְתָרֹוחְּב בּותָּכַּכ
 תֶמֶאָו דַסָח 'בֵרְו ִיַּפַא ָךֶרֶא ןּונַחְו םּוחַר לֶא ַײ יי .אָרְקִיַ ןיִנָּפ לַע

 ףָׁש רוב רּוכֲעַּב : הָקִנְו הָאָטַחְו עַׁשָפָו ןוע אָׂשונ םיִמָלֲאְל דֶסֶח רָצונ
 : : ףֶמש ןעמְל אָנ םֶתַר ןּונֲחְו םּוחַד ּונָל אֵצָמִה

 םָנְּכ ףמש ןַעֵמְל הֶׂשֲעַּת םֹויַח ,טיִּבַּת ּךֶלֶכיֵה תֹומְמּוׁש םוי
 ; תודומח שיא

 ּוניתוממוש הֵאְרּו ְךיָניֵע חקַּפ עָמְׂשּו ףֶנְזָא יהלַא הטה . ְךֶׁשְדָק יֵרְבַדְּב בּותַּכַּכ
 םיִליִּפַמ ּונְחַנֲא וניֵתֹוקְדִצ לַע אל יִּכ ָהיֶלֲע ְךֶמָׁש אָרְקִנ רֶׁשֲא ריִעָהְו =

 ינדא הָחָלְס יָנֹדֲא הָעָמְׁש יָנֹרֲא ;םיִּבַרָה ףימחר 2 יִּכ ףינפל | ונינונחת
 1 :ףֶמע לַעְו ֶריִע לַע אָרְְ מש יּכ יַהֹלֲא ְךֶנַעַמְל רחאת לֵא הָשעו הָביִׁשְקַה
 :ףָמְׁש ןַעַמְל נֲתָלְפִּת ָנ עַמְׁש הָכַּפִת עמוש ּונָל אָצַמַה ָךְמָׁש רוב רּובֲעַּב

 ,ךֹומָּכ לֶא יִמ : ריֵּבַּכ ויָׂשֲעַמְּב , ריִּבַא ןורא .ףֹומָּכ לֶא יִמ
 םיִמֵּת רּוצַה ,ְּךֹומָּכ לֶא יִמ + תֹוקָדְצ רבוד , תֹוקּומֲע הֶלֹונ

 ,םיִסּומֲע קיִדְּצַהְל םיִסָעַּכ שבופ ,ףֹומָּכ לֶא יִמ : םיִמֲחַר אֵלָמּו
 : ףומַּכ לֵא יִמ

 תיִרֲאְׁשִל עַׁשֶּפ לע רֶבֹועְו ןוע אָשונ ףֹומָּכ לא יִמ .ףָאיִבְנ דִי לע בּותַּכַּב
 ּונֵמֲַרְי בושי :אּוה דֶסֶח ץֵפָח יִּכ ֹוּכַא רַעָל קיִזֲחֶה אל  ֹותָלֲחַנ

 תיֵּב ףמע תאמַח לֵכְו , םָתאֹטַח לַּכ םִי תֹולּוצִמַּ ְךיֶלְׁשֵתְו . ּוני תֹונוֲע ׁשֹוּבְכִי
 :םָלֹועְל בל לע ולע אל ּודְקפ אלו ורב אל רֶׁשֲא םֹוקְמִּב ְךיֶלְׁשַּת לֵאָרְׂשִי
 ג םֶרֵּק יִמיִמ וניִתובָאל ָּתְַּבְׁשִנ רֶׁשֲא .םֶהָרְַאְל דֶסֶח בעיל תֶמֶא ןֵּתִּת רַמָאְנּ

 תָּנַשַה יי םֹויִב וניֵתֹונֹוֲעַל לוחמ ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַו וניֵהֹלֲא
 ּניֵעְׁשְפ רֵבֲעַהְו הָחְמ ,הָּזַה םיִרָּפִּכַה ינו ה |

 ,רֵמֲאְנ ;ךיתְלַאנ יִּ ולא הבוש | ,ףיתאטה ןנָעְבו ךיעָשּפ
 םֶכיִתאטח לֹּכִמ ,םָכָתֶא רָהְמְל םֶכיֵלֲע רֶּפַכְי הזה םויב יּכ
 ונָשְ (ּונֲתָחּונְמִב הֵצְר ּוניֵתֹובֲא יָתְלאַו ּוניֵהֹלֶא תבשל) :ורהמת יי ,ינפל

 ' תטאב 3 18 א (ט"ע רוח
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 ןורשי יִמְבִׁשְל ןֶלָחְמּו לֵאָרְׂשִיְל ןֶחֶלֶס הֶּתַא יִּכ .תָמָאָּב
 חָלֹוסְו לֵחֹומ ָלֶמ ּונָל ןיֵא ךיֶדְעְלִּבַמּו ,רֹודְו רוד לֵכְּב
 וניִתונועל ַחֵלֹוסְו לחומ ךֶלֶמ ,יי הֶּתַא ְךּורְּב .הָּתֶא אָלֶא
 הָנָׁש לֶכְּבּוניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ֹומַע תֹונוֲעַלְו
 לֵאָרְׂשִי ף תַנש יי שדסמ ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֶלֶמ .הָנָׁשְו

 ;םיִַָּכַה םויִו

 תֶא בֵׁשָהְו ,םֶתְלְפִתְבּו לֵאָרְׂשִי ּךְמַעִּב ּוניֵהֹלֲא יי הָצְר
 םָתָלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי יִׁשֲאְו ,ְךֶתיֵּב ריִבָדְל הָדּובֲעָה =
 תדובע ,דיִמָּת ןֹוצְרָל ִהְתּו ,ןֹוצָרְּב לֵּנִקְת הָבָהַאַּב

 :ְךֶמֵע לֵאָרְׂשִי

 יו הֶּתַא ורב :םיִמָחְְּב ןויצְל ְּךֶבּוׁשּבּוניניֵע הָניוְֲתְ
 ;ןֹויִצְל ֹותָניִכְש ריִזַחַמַה

 ןגברד םידומ יי אּוה ָּתַָׁ לי ונְחַנָא םידומ |
 ּוניֵהְלֲא יי אוה הָּתַאָׁש ףָל ּונְחַנֲא םיִרֹומ

 רֶׂשָּב לכ יִהלֶא 'ּוניֵתֹובֲא יהלאו א א
 תֹואָדֹוהְו תֹוכָרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי  ּוניֵרְצֹוי הָּתַא ,ונעש מ נייח רוצ ,רֶעָו
 ּונָחיִיַחַהֶׂש .לַע שודקהו פֹודְנַה ּךְמשל רֵַסנּו מ הָרֹונ ,רֹודָו רֹורָל אוה
 ףֹסָאְָ ונמיקתו ּונֲֵיַחֶּת ןֵּכ ּונָמְמיקְו , ריב םיִרּוסְמַה נייח "לע ,ףֶתְלְהּת

 ףיקמ רֹומְׁשִל ּךֶׁשְדָק תֹורְצַחְל ּונֵתֹויְלָנ
 לַע םִלָׁש בֶבֵלְּב ָךֶדֶכֶעְלּו ָָנֹוצְר תֹוׂשֲעַלְ לַעְו ל תורּוקפ ָּבַה ּוניֵתֹומְשָנ לַעְו
 08 ; תֹואָרֹוהַה לא ךּורְּב .ְךֶל םיִרֹומ נְחַנָאֶׁש ְךיֶתֹואְלָפָנ לַעְו ,ּונֵמֵע םוי לָבְּבָש + ךיִסנ

 .רָקֹובְו בֶרָע ,תַע .לָבְבָש ָךֶתֹובֹומְו
 םֵלֹועְמ ,ףיֶדָסֲח ּומַת אל יִּכ םָחַרְמַחְו ,ףיממב לכ אל יִּב בוטה ,םִיָרֲהְצְו

 ;ךל וניוק

 1 ;רֶעְו םֶלֹועְל דימת ונָכְלמ ףמש םַמֹורְתִיְו |ְךֵרָּבְתִי םֶלֶּכ לַעְו

 בֶרָחְו רָבָד הָלַכְו ףְסַעַּכ ׁשֹובְכּו ּךיֶמֲחַר רֹוכְז ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא ח"וק
 הָלֲחַמ לָכְו .עֶר עַגְפּו הָפְגַמּו ןוָעְו תיִחְׁשַמּ יִבְׁשּו בָעָרְו =

 הָעָר הָריְזג לָכְו תֹויָנָעְרּופ יִניִמ לָכְ הטטק לֵכְו הָלֵקְּת לָכָו
 ;ךֶתיִרְב יִנְּב לָּכ לַעְמּו ּוניִלַעַמ םֶנח תֶאְנֶשְ

 :ךֶהיִרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹומ םיִיַחָל בותְבּו
 לכו 100 18 א (ט"ע רווחפ)
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 לֵאָה ,תָמֵאַּב ְּךְמֶׁש תֶא .ּולְלַיו ,הָלָס ךודוי םייחה לכו

 בוטה ,ַי הָתַא ְךּורָּב :הַלָמ ונֲתָרְזֶעְו ּונתעושי
 ;תֹודֹוהְל הָאָנ לו מש

 הָבּותַּכַה ,הָרֹוּתַּב תֶׂשֶלְׁשִמַה ,הָבָרְּבַּב ּונֵכְרָּב ,ּוניֵתֹוכֲא יהלאו וניָהלא ןומ

 םע ,םיִנֲהַּכ , ןיִנָבְּו ןרהא יִּפִמ הָרּומֲאָה .ְךֶדְבע השמ ידו לַע

  ּוניִבָא םֶהָרְבַא תּוכְִּ ןֹוצָר יהי להק) :ףרמשיו יי יי ְֶָרָבְי ; רּומֲאַּכ ףשודק

 ןיִנָּפ י יי אָׂשִי ; (ּוניֵבָא קָחֶצִי תּוכְזִּב ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ להק) : ךֶנחיו ְךיֶלֲא ינָפ 9 ! רַאי

 : ; (ּוניִבָא בק תּובְִּב ןֹוצָר יִהָי ןֵּכ יהק) ;םֹולָש ל םֶשיו לא

 וניִלֲע .םיִמָחְרְו דָסֶחְו ןמ ,הָכָרְבּו הבוט םֹולָׁש םיִׂש
 דֶחֶאְּכּונָלָּכּוניִבָא ּונֵכְָּ ,ּךמַע ֵאָרְִׂ ל לע

 םייחו םיממרו ה הֶכְָבּו הקר ,דָסֶח :תַבַַאְ םייה תרות
 לֶכְּב ,לֵאָרְׂשִי ךמע תֶא  ךֵרבָל ְךיֶניֵעְּב בוטו ,םֹולָׁשְו

 " -;ְךֶמולְׁשַּב !הָעָׁש לֶכְבּו תֵע
 לָכְו ונְחַנֲא ףיִנָתְל בֵתַּכִנְו רֵכָזִנ הָבֹומ הָמְנְרַפּו םולָׂשְו הָכָרְּב םיִיַח רָּפַסְּב

 : ; םולָׁשְלּ םיבוט םיִיַחְל לֵאָרְׂשִ תיּב ףמע

 .:םולשה הָׂשֹוע .יי הָּתַא ְךּורָּב
 גאטונג ובא יט נא ב

 | ! ּונֵּכְלַמ ּוניִבֲא טיִּנ ןעֶמ טְגאָז , תש םּוא טְלאַפעֶג רּוּפִּכ םֹוי ןעוֶנ

 !ּונֵתָלַפְתִל םימש ירעש חַתֶּפ נֵּכְלַמ ןניבַא ןעֶמ טְגאָז ׁשְרֹוקה ןֹורָא ּסאָד טְנעֶפֶע ןעֶמ ןעיוֶצ

 ןוראה | ןיחתופ
 ְךינְפִל ונאָטֶח ּונָּבְלמ ּוניִבָא
 הָתֶא אָלֶא ְךֶלֶמ ּונָל ןיִא ּונֵכְלִמ ּוניֵבֶא
 : - ףמש ןעמל ּונָמִע הֵׂשָע ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 : הָבֹוט הָנָׁש ּוניֵלֵע שדח ּונָּבְלמ ֹניִבָא

 + בירעפ ייג ךיִז טְניִפעֶג ,"ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא , ןּופ שטייט יד

 11 18 א (ש"ע רוותפ)
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 רופכ םויל החנמ 284

 תושק תֹורְזַנ לַּכ ּוניֵלֲעַמ לטַּבּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 וניִאְנוש תֹובְׁשְחַמ לטַּב ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 וניֵביֹוא תַצֲע רַפְה ּונֵכְלַמ ּוניֵבָא
 וניֵלֲעַמ ןיִמְׂשַמּו רצ לָּכ הָלֵּכ ּונָכלַמ ּוניֵבָא
 ונגירמקמו ּונֵניִטְׂשַמ תויפ םֹותָס ּונָּכְלִמ ּוניִבִא
 תיִחְׁשַמּו יִבְׁשּו בֶעָרְו בֶרֶחְו רֶבָד הָלַּכ ּונָּכְלמ ּוניִבָא

 ָךֵתיִרְב יֵנְּבִמ דַמְׁשּו ןֹוָעְו
 ךֵתְלֲחַנְמ הפַגַמ עַנְמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ּוניִתֹונֹוֲע לכל לֵחְמּו חלֶס ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 דָנָנמ ּוניֵתאֹטַחְ ּוניֵעֶׁשְּפ רֵבָעַהְו הֵחְמ ּונּכְלַמ ניִבא

 ךיֶניֵע
 ניִתֹובֹוח יִרְמִׁש לָּכ םיִּבַרָה ְךיִמֲחַרְּב קוחמ וניִבָא
 ְךיִנָפְל המלש הָבּוׁשְתַּב ונריזחה ונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ךָמַע יֵלֹוחְל הָמֵלְׁש האּופְר חלש ּונַּכְלִמ ּוניֵבָא -

 ונניד רזג עור ערק ּונָּכְלִמ ּוניֵבָא
 ְךינָפְל בוט ןורָבְְּב ּונְרְכְז ּונַּכְלַמ ּוניֵבָא
 םיִבֹוט םיִיַח רֶפָמְּב ּונֵבְתַּכ ּנָּכְלַמ ּוניִבָא
 העּושיו הלוא רַפַסּב ּונֵבְתִּכ ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ;(* הָלַּכְלַכְוהָסנְרִּפ רֶַסְּבּונַבְתַּכּונַּכְלַמּוניִבֶא
 עמלו ךנעמל השע ארונהו רובגה ' לודגה לאה וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי 6

 קופפמו .יד ילב דע הכוב םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (אָסֹונְרְקִיַד) שודקהו לודגה םש
 ונתסנרפ םזי לכבו םויה וננחלושב םיבומסה לבלו ונל ןתתו ונל ןימותש .יי ךינפ רוא ונילע השג
 תחנב קו הבר העיגיבו חרוטב אלו למעב אל רופיאב אל דובכבו חוירבו יולמב וניתונוזמג
 תיהי אלשו הסנרפ תדרט ילב השודקהו הרוהטה ךתדובע דובעל לכונש ידב . טקשהבו הולשבו
 תשודקהו החותפה ךדיל םא יכ םדו רשב תנתמ ידיל ונכיוצת אלשו המילכו השוב םוש הב
 יתיב היהישו ךידי תנתמ רצואמ ונל ןתו וניקסעו ונידי השעמ לבב ונברבו ונחיורהו ונחילצתו
 רוקסב ס"יוסנ ןיוכיו םטלפ לע 'סעכ ונרמסי קל יפויתוסנ סעס ו"ס סגסי קלע לסוי) ָהֶוְהַי תכרב אלמ

 ; (אָסּונרקיד לודגה ךמש תוכוב (סס

 תויִכָז רָפֵסְּב ּונֵבְתַּכ ּונֵּכְלַמ ּוניִבִא
 הָליִחְמּו הָחיִלְס רֵפֵסְּב ונֵבְתַּכ ונְּכלַמ וניִבָא
 בֹורָקְּב העּושי ול חמצה ונֵּכְלַמ וניִבֲא

 ןניבא 7 18 ' (ש"ע רוזחמ)
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 ףמע לֵאָרְׂשִי ןרק םָרָה ּונֵּכְלַמ ּוניֵבֶא
 ָךֶחיִׁשְמ ןרק םֶרָה ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 ְךיֶתֹוכְרִּבִמ ּוניֵדְי אֵלֵמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 עֶבָׂש ּוניֵמְסֶא אָּלַמ ּונֵּכְלִמ ּוניֵבָא
 =  ּוניִלָע םֵחרְו סּוח ּונָלֹוק עמש ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונָתְלְפִת תֶא ןוצרְבו םימחרב לַּבַק ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונתְלפתל םימש ירעש ֵתּפ נֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ונְחָנֲא רַפָע יִּכ רֹוכְז ּונֵּכְלִמ ּוניִבָא
 ְךיֶנְפְלִמ ז םקיר ונֵביִׁשְּת לא אנ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 | םיִמֲחַר תעש תאֹזַה הֶעָׁשַה אֵהְּת ּונּכְלַמ וניִבָא

 ךינפלמ ןֹוצָר =
 ונפט וניללוע לַעְו ּוניִלָע לֹומָח ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ףשרק םֵׁש לע םיִנּורֲה ןעמל הֶשַע ּונָּכְלמ וניִבָא
 ְךָדּוחְי לַע םיִחּובְמ ןעמל הֵׂשֲע ּונֵּכְלַמ וניִבא
 םִיַמַבּו ׁשֵאָב יִאָּב ןעמְל הָשָע ּונֵּכְלַמ ניִבא

 ְךֶמֶׁש
 ךופשה ְּךיֶרָבֲע םד תמקנ ּוניֵניֵעְל םוקָנ ּונֵּכלַמ ּוניֵבְא
 ונֵנֲעַמְל אל םאְךְנַעַמְל הָשָע ּונָּכְלַמ וניִבא
 ונֲעיִׁשֹוהְו ךנעמל הֶשָע ּונֵּכְלַמ ניִבא
 : םיִּבַרָה ְךיֶמְחַר ןעמל הֵׂשֲע ּונָּבְלמ וניִבא
 אָרֹונַהְו רובגה לֹודְנַה ףמש ןַעַמָל השע ּונּכְלַמ וניִבא

 : וניֵלֲע אָרְקִנָׁש
 ונָמָע הֵׂשֲע םיִׂשֲעַמ ּונָּב ןיִא יִּכ ּונֵנֲעַו ונח ונכלמ וניִבָא

 : ונעישוהו דָסֶחְו הָקָדְצ

 5 ו | 40 98 9% 9% 8 % }8 94% 99  ף 456 ) שא
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 .היִתּוכלמ ְךיִלְמִיְו ּהיֵתּועְרַכ יָרְּב יד אָמְלֲעְּב ,אָּבַר ּהיֵמְׂש ׁשֵדַקְתִיְו לֵרַגתִי
 ּורְמִאְו בירק ןֵמָזִבּו אֵלָנֲעַּב לֵאְָׂשִי תיִּב לכד ייֵחְבּו ןוכיֵמֹויְבּ וכי

 הַבְַׁשִיו ָךַרָּבְתִי ,אימְלָע יִמָלָעְ םלעל ְךרָבְמ אָּבַר ּהיִמָׁש אָהָי .ןֵמָפ
 'ראפתיו 13 18 א (ט"ע רוזחמ)
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 .ףיִרְּב ,אָׁשָדּוקְד ּהימש לָּלַהְתִיְו הָלֵעְתִיו רֶדֵהְתִיְ אֵׂשִנְתִיְו םַמורְתִיְו רֵאָּפְתִיְ
 ןְריִמָאד אָתָמֲחַנְו אָתָחִּׁשּוּת :אָתְריִשְו אָתָבְרִּב ַּבִמ אָלֵעַלּ אָליעל אוה

 : ןֵמֶא ּורְמָאְו אָמְלְעַּב

 :ּונֲתָלְפְּת תֶא ןוצְרבּו םיִמֲחַרְּב לָכִה להק

 אָיַמְׁשִב יד ןוהּובֲא םדק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לָּבַקְתִת ןוװ

 ןֵמָ ּורְמֶאְו
 :םֶלֹוע רַעְו הָּתַעֵמ ףֶרֹובְמ ָ!;! םֵׁש יִהְי להק

 : ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלֲע םיִיַחְו איִמָש ןִמ אָּבַר אָמָלֶׁש אַהָי ןוח

 :ץֶרֶאָו םִיַמָׁש הֵׂשֹוע יי םָעֵמ יִרָזָע להק

 :ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לע ּוניֵלָע םולַש הָׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םולש הָשוע ןוא

 ..הֶליִעְנ תלַפִּת יד
 זיא םֶע ןעוֶו ןעֶגיוִואַד טינ לאָז ןעֶמ ; ןעְניונאר ןעֶמ ףראר הָליִעְ תַלָפִּת (י

 .ְראַפ ןגז יד רעֶדייֵא ראָנ , טְכאַנ ןווש | ןנּוז יִד רעֶדייֵא טְנעֶהאָנ

 לאָז ןעֶמ ןָפוא ןייֵא יוזַא ףיוא ,םיינ ; ייֵגְראַפ

 ןעייֵג ןעֶרעֶּטְׁש יר ןעוֶו ןעֶניוואַרְּפָא ; טְגעֶראָועֶג ןייזוצ ןעֶמ ףְראַד ךיוא 6
 ;םױרַא ,ןעֶגיִטעֶּפׁשְראַפ םיִנ לאָז ןעֶמ

 י----וצ עני

 ,הליענ תלפת
 ! טייִמָש אָד יז רָרֵמְּ וא ןֹויָצְל אָבּו יֵרְׂשַא טְגאָו ןעֶמ

 ! הֶלֵס ָךּולְלַהְי דוע .ְךֶתיֵב יֵבְׁשֹוי יִרְׁשַא

 : :ויהלא יוש םַעַה יִרָשָא ןל הָכָכָׁש םַעַה יִרְׁשַא

 םָלֹועְל ּךְמֵׁש הָכְרָבֲאַו ,ךֶלֶמֲה יַהלֲא ְךְמֶמֹורֲא ,רָוְָל הָלֵהְּת

 : דֶעְו םָלֹועְל ףמש הֶלָלַהֲאַו ,ָּךְכְרָבֲא םוי לֶכְּב : רֶעְו

 רעשה תליענ
 ןעֶרעֶנ ןופ קַמָּפ רעֶר נּוא ןיד רַמְג רעֶד םיֹורְג טיִמ ןייז זומ הָליִעְנ תַלָפִּת יִד

 וא בוטל ןֵה טָּפְׁשִמַה יחלאמ שְטְנעֶמ טּוג ְךֹורְּב ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶי ,הָנְּב

 יד ןעֶגאַמְרעֶר וצ ְךיִז ,הָליִלֲח ךֶיֵהְל שמייט זיא הָליִעְ זַא ןייֵמְשְראַפ וצ

 זיִא הָנַּכְס יִד ,ץרוק רֶעייֵז זיִא טייֵצ טְרעוֶו טייַצ רעֶד ןיִא סָד ,ןעֶסאָּלׁשְראַּפ

 רעּבָא 14 18 א (ט"ע רווחמו
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 חַּבַׁשְי רֹודְל רוד :רקח ןיִא ֹותָלְדְנִלְו ,דאְמ לָפַהְמּו יו לוד
 ףיִתאָלָפנ יֵרְבָדְו ,ךֶדֹוח רֹובְּכ רַרֲה ג ּודיִגַי ףיִתֹורּובְגּו ; ְךיִׂשֲעַמ
 בר רֶכְז : הָנְרְּפַסֲא ּףְתָלְדְנּו ,ּורְמאֹי ףיִתֹואְרֹונ וּוזֲעְו ; הָחיִׂשָא
 לֵדְנּו םיַּפַא .ְךֶרֶא ,יי םּוחָרָו ןּונַה :ּונְנַרי ףתקרצו ּועיִּבַי ףבומ
 ,ףיִׁשֲעַמ לֵּכ יי י ףודוי : :וישעמ לָּכ לע ויָמֲחַרְו ,לפל יי בוט ; דֶסֶח
 { ּורָּמַרי + ךתָרּובְנ ,ּורְמאֹי .ףתובלמ רֹובָּכ ; הָבּוכְרִבְי ְךֶדיִסֲחַו
 ףתּוכלמ :ותּוכְלמ רַדֲה רֹובְכּו ,ויָתֹורּוכְנ םָדָאָה יִנְבִל עידוהל
 לָכְל יו ְּךֵמֹוס ; רֹודָו רוד לֵכְּב לשמו ,םיִמָלֹוע לֵּכ תּוכְלַמ
 הַּתַאְו ,ֹורֵּבׁשִי ְךיֶלֲא 95 יָניֵע : ;םיִפּופְּכַה לָכָל ףקוז] ; .םיִּלָפּונַה
 יח לֵכָל ַעיִּבְׁשִמּו ּףֶדָי תֶא ַחֵתֹוּפ : ֹוּתִעְּב םֶלְבָא תֶא םָהָל ןֵתֹונ
 לכל 6 בורק : ויִׂשֲעַמ לָכְּב ריִסָחְו ,ויָכָרְד לָכְּב יי קידצ : ןוצב
 תֶאְ ,הֶׂשֲעַי זיָאָרְי ןֹוצָר : תָמֲאָב ּוהֲאָרְקִי רֶׁשֲא לב | ויאְרּוק

 לַּכ תֶאְו ,ויָבֲתֹא לָּכ תֶא יי רַמוש :םִעיִשויו עַמְׁשִי םָתֵעוַׁש
 םֵׁש רֶׁשָּב לָּכ ְּךֶרָביִו ,יִפ רֵּבַרי יי תַלֲהְּת } ריִמְׁשִי םיִעָׁשְרָה
 ;הָיּולְלַה םִלֹוע דַעְו הֵּתַעַמ ּהָי ְךֶרֶָנ ּונְחַנֲאַו 1 דֶעָו םֶלֹועְל , ושרק

 תאז יִנֲאַו :יי םאנ בֹקֲעַיְּב עֵׁשָפ יִבָשְלּו לָאונ ןויִצְל אָבּו
 רֶׁשֲא יֵרְבְדּו ְךיִלָע דשא יחור יי רַמָא םָתֹא יִתיִרְּב

 עֶרָז יִּפִמּו ךָעְרז יִּפִמּו ְךיִּפִמ ושומָי אל ְךיִפְּב יִתְמש
 בֵׁשֹוי ׁשֹודְק הָּתִאְו :םֶלֹוע דעו הֶּתַעַמ יי רַמָא ּךֶעְרִ
 שודק שודק רַמָאְו הָז לֶא הֶז אָרָקְו :לֵאָרְׂשִי תֹולֵהְּת
 ןיד ןיִלְּבִקְמּו :ּודֹובְּכ ץֶרֶאָה לֶכ אֹלְמ תֹואָבָצ יִי ׁשֹודְק
 הַּתְניִבְׁש תיֵּב הֵאָלֲע אָמֹורְמ יִמָשְּב שידק ןירמאו ןיד ןמ
 יֵמְלָעְלּו םלעְל שידק הָּתְרּובְנ דַבֹוע אָעְרַא לע שידק
 ינאשתו :הרקלי ויִז אָעְרַא לֶכ אָיְלַמ תֹואָבְצ אִָמְלע
 יי דֹובָּכ ְךּורָּב לֹודְג שער לוק יִרֲחַא עמְׁשֶאְו חור

 יי עא
 םיִמָכָח עֶרעֶזְנּוא ,ןעֶסאָלְׁשְראַפ םימשה וצ ךיֹורְּב ןעֶמ ,םיורנ רֶעייֵז רעֶּבָא

 ,הָלְפִּת , הָבּוׁשְּת , ןעֶבאָו םישודקה ןייא ןופ ןעונעמאר ף'ז תוצע ןעֶכּוז

 רג ןעֶמְכעֶלְׂש םעֶד ןעֶמייֵרּוצ ,הָקָדְצּו ןעֶד ,ןֶלֶציִל אָנְמֲחַר ןיד רזג ןֶּטְכעֶלְׁש
 ןעֶבאַו ייֵרְד יד זופ ןעֶמ ראָג ,ןיד ירעש יִד ןעֶרעוֶנ .הָליֵעָג תַלָמִּת ל

 ןּוהמפ 18 18 (פ"ע רווחמ)
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 איִנֵס עיז לק יִרָתַּב תיִעְמְׁשּו אָחּור יִנְתַלְטִנּו !ֹומֹוקְמִמ
 ;ּהֵּתְניִכְׁש תי רתָאַמ ַײד אָרְקי יִרְּב ןיִרְמֶאָו ןיִחְּבִׁשִמְד
 יֵמְלָעְלּו םלָעְל םיִאְק ו התוכלמ יי !דַעְו םֶלֹועְל ְךֹולְמִו יי
 הֶרֶמָׁש ּוניֵתֹובֲא לֵאְרְׂשִיְו קָחְצִי םֶהָרְבַא יַהֹלֲא יי :אָיֵמְלָע
 םֶבָבָל ןֵכָהְו ְּךֶמֵע .בַבְל תובשחמ רציל םֶלָעְל תאז
 ביִשָהְל הָּבְרִהְו תיחשי אל ןוע רֶּפַכְי םוחר אּוהְו :ְּךיִלֲא
 בַרְו חָלֵסְו בוט יִנדא הא יב ה כ 4 אלו ופַא

56 8 

 נְתְעּושי לאה ול סֶמֲעַי םוי םוי יִנֹדֲא ָךּורַּב ; :םדל ימימ

 ;הָלס בקַעי יִהְלֶא ל בֶנְשִמ ונָמע תֹואָבְצ יי ;הָכָס

 תֹומְי ינשל הכר הָבֹוט שרינו הארנו היחנו הב
 אלו דֹובְכ ּךֶרֶמי ןעמֶל :אָּבִה םֶלועַה ייחְלּו ַחיִׁשָמַה
 חַטְבִי רֶׁשֲא רֶבְגַה ךּורָּב :ָךֶדֹוא םֶלֹועְל יַהֹלֲא יי םֹודָי
 רּוצ יי הָיְב יִּכ דַע יִדָע יֵיַב ּוחְמִּב :ֹוחָטְבִמ יי הֶיִהו יב
 ךיָׁשְרֹוד ָּתְבֲַע אל יִּכ ךמש יֵעְדֹויְּךב ּוחְְבִו :םימלוע

 : ריִדָאָיְו הָרֹוּת ליִדְַי וקְרִצ ןַעַמָל ץיִפָה יי :וי
 או א.ר

 רעשה תליענ

 ןעֶפיִט ןופ ןעֶּבאָה הָטָרָח וא , דֶניִז יִד  ,הָבּוׁשְּת ,לעופּב הָנְוַּכ םיורְג טיִמ ןּוהְּט

 :ָךיֶמְכיִר טיִמ נּוא תַמָא טיִמ ןעֶצְראַה ,עֶלייוו עֶנייַלק ַא ןיִא ןוהמ ןעֶמ ןעק

 יעָג טאָה ןעֶמ סאוָו לא ףיוא ,טייֵק ףיוא ןייַז הָרֵוְתַמ ְךיִז לאָז ןעֶמ סאָר

 טנור 16 8 .(םיע רוזחפ)
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 יכ ,ןיצל אבו רחא הליענ תלפת םדוק ולאה תוחבשתה רמול םיעג המו בוט חש

 : הרוהטו הכז המשנהו ןוצר תע אוה זא

 רשא ןווחאה ווותב ומש םותח ךכו ראופמה ןטויפה יולה הדוהי 'ו וובחמ הו לודג ךוש

 ןורח טמשנ הכ דע םיספדנה םירודיס ראשו יבצ יטוקלבו . ה"לשיל גהנמ י"ב רווחמב אצמנ

 תודעב לודג תועט אוהו ן"במרהל וסתי םגֹו ,ףולחו ריתיו ריסחו , םיזורח המכ דועו הוה ןורחאא-

 ך"פר 'ימ ויתובושתב ןכו ,א"כ . ח"ל .בויאלו ,ו"ו , א"י ובדמבל "פב רשא ומצעג ן"במוא

 .קוד ששא רשא טויפל "פב ץ"בשרה ןכו יולה הדוהי 'רל אידהב ופחימו הז מויפמ 'יזורח איבמ

 ףישה םש תא ארק ףא .רולה י"ה ןדסוש רמואו הו רישמ וורח איבמ ג"ח תובא ןגמ ורפסב מ

 מרותה יקוספמ קוספ שארב בצומ רשא םהיטויפמ ןתוא דרפס ינטייפ םיארוק ךכ יכ) באגתסמ

 גשו ךלוה ונממ הנורחאה הבית תוחפל וא אוהה קוספה םגש דע םויפה לב ןבות וירחא ךשמנ%

 בתכב אוה רשאב ולוכ ויתהנה כ"עו ,רכונה י"תכב םג ןכ וילע םשר תמאבו . (וורחה לב ףוספ

 םיוסח םיעורח ן"יו .םיתועט ם"מ שי הנשיה אחסונב) .(ה"הורה) .קקוומו ררובמ תו ודי

 ! (םישקועמו םיפלוחמ םה םיזורח ב"יו , םלוּב

 : +(ןדע וחונ ת"ר אוהו) ע"ג לאומש ןב יולה הדוהי רבחמה םש םותח ףוסבו . עבורמ ב"א רדס לע

 :ל תא ישפנ יֵמְרַּב

 %א .שְדוקב רֶדאנ רידא םֵׁש תֶא ,שֶדוקה ַחּורֵמ הָלּוצֲא יִכְרָּב
 יִׁשְפַנ כב .ַײַּכ שודק ןיִא .שֶרוק יפרש דֹוסְּב ץֶרעַנ

 ךֵרֲחֹוּב םש תֶא .תֶכָשְמִ רוב ילחנמ הֶרָּב יִכְרָּב :0י תֶא
 ,ַײל ּתַא חָכּורְּב . תֶכֶרֶּבְתִמ ֹומְׁשִבּו ויָנְָל תֶכְרוּב ; תֶכָלָל 'ויָנָפְל
 תֶא ,הָאְרַמְמ תַמְלָעְנְו בָלֵל הול יִבְרּב : ו תֶא ִׁשְפַנ יִבְרְּב
 ,הָאְלִי הָּפ לַּכ רֵּפַמְל ויָׂשֲעַמ לרוג ,הֶאָרִי לֵפָׁשְו ַּהֹובָג םֵׂש
 ףוגה תאשונ חֶלְד יֵכְרַּב : 5 תֶא יִׁשְפַנ יִכְרַּב , : ישעמ םיִלֹודְג
 הָעָד .ןֶעֶצִי לב לֶהא הָמיִלְּב לַע הָלֹוּת םָׁש תֶא .ןֶעֶׁשִמ לב
 75 תֶא יִׁשְפַנ יִכְרִב וי תֹוקְדִצ תַעַד ןַעַמְל ,םֶדָא יֵנְּב ןנוח
 ְֵבְרְקְמַה םָׁש תֶא .ויָלׁשְּב קיִזֲחַהְל תֶצֶמַאְתִמַה יִכְרַּב

 םֶּכַחְל החולש דעו יכרּב 5 תֶא יִשפַנ יִכְרּכ א לא םישננה
 .םדָו רָׂשָּב תיִחְמְל ךחלושה קיִתָו םֵׁש תֶא .םֶרֶא יִנְב תובל
 ישפנ ֵבְרַּ) . יי חרזי ְךִיַלָעְו ,םֶדֹוסיִל ּובְׁשְו  ךֶחְלַהְּ םֶריִדְקַמחְו
 רַחֹוז םש תֶא ,הָריִאְמ ףּוג ִּׁשֲחַמ דַעְּב הָּכַו יִכְרָּב 1( תֶא
 ,יָיֵל רעשה חֶז ,אָרְקִיַו קֶדֶצ ירעש ףקז ,אָרֹונְו םֹויָא םִלֹועָה

 רעשה ה תליעג
 ןיוש לאָז ןעֶמ סאָד , םֶּכְסֶה ןעֶטְסעֶּפ ףיוא ןייז לֵּבִקְמ לאָז ןעֶמ גוא טְגיִרְניִז
 ןייק ןּוה 7 םיִנ גּוא ןעֶגיִרְניִז טיִנ רעֶמ ןייֵא טיִמ ןעֶצְראַה ךעֶצְנאַג ןטיִמ ְךיִז

 ךַאז 1 19 מי (ט"ע רווחמ)



 .הליענ תלפת כ
 םֵש תֶא | .הָרוצֲע םיִתָמ | בב הָיַח יִכְרַָּב 1 יי תֶא שפנ יִבְרָּב)
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 וניִבי םֶרֶמ , . םָאְרּ ודובכל רֶׁשֲא ויוקל בוט םש תא ,םָאָבְצּו
 1( תֶא יִׁשְפַנ ִכְרָּב) , יו בוט יִּכ וארו ומעמ ,םָאְרָקּו ם םָניִכֲה
 ּומיִלְשַמּו םָצְפָח ַעְדֹוי םֵׁש תֶא .םיִעָד םיִמּת ץֶפַה תַעַרֹוי יִכְרָּב
 + לֶא ּובּוׁשָיַו ּורְּכְי םיִעְמֹוׁשַה יֵלּואְו ,םיִאָּמֲח הֶרֹוי , םיִעָגְרִל
 םש תֶא , הקּושח ְךֶלֶמ תַּב הָרּובּכ יִכְרֶּב :יי תֶא יִשָפנ ֵבְרַּב
 ושעת זוכ , הקוחה אלו איה תאֵלְפָנ אל ,הָוצִמ .ְךֶרֹומ דֹובְּכ
 ִׁשְפַ יִכְרַּב  ,ַי םִאְנ יִּתְצַפָה הָלֵאְב יִּכ .הקְרְצו םַּפְׁשִמ דֶסֶח
 םֵׁש תֶא ,םיִתָמ יִרְנְּפִמ תֶׁשְרִקְתַמ םייַח תֶׁשָבֹול יִכְרַּב : יי תֶא
 םיִדיִמְּת חַבֶׁש יִדּומְל ,םיִתְרָׁשִמ ויָנָפְל םישודקו הקדצ שבול
 יֵכְרַּב :(יי תֶא יִׁשפַנ ִכְרָּב) ,ַי םֵׁשְּב תֶרָׁשְל דומעל , םיִתְמְנ אלו
 תַבְרּב לָּכ לַע םָמֹורְמ םֵׁש תא ,ללהת ָהיֶהֹלֶא הָּבְרקְּב תֶבֶרָקְתִמ
 יִדְמ ,לֵלֵהְּת ול הָמָׁשְנַה לכו ומש לֶלּוהְמ ,לֵלֵמְי יִמ ֹותָלָחְתּו !

 הָבָצַמ לע תֶבֶצֵנ יִכֹי ֵּב : (יי .תֶא יִׁשְפַנ יֵבְרִּכ) .יַי תיֵבְּב הָתֹולֲע
 םיִנוכְנ ,ֹוּתְבִׁש ןוכממ ץֶרֶא לַע ףסשנ םֵׁש תֶא ,ֹוּתְכאַלְמ תושעל
 .תֶא ישפנ לכרבו יי יִלָּכ יִאְשונ ,ֹוּתִעָּב רָבָד תושעל ויָכָאְלַמ
 דַעופ םָׁש תֶא .הָיַח ַחּור תַרְבֶא לע םיִרָבֲא תַלֶבֹוס יִכְרְּ טי
 ףמוס ,הָיָה םָלֹוע דוסי םיִקיִדַצ דוס . היָשּותו הָצֵע יֵדּומַעַּב םָלּע
 רָדָהְו הָרָאְפַת הָּמֹוע ברב ;(יי תֶא יִׁשְפַנ יִכְרַּב ,יי םיקיַצ
 םיִציִרָע ;רֶזנ רֶׁשֲא םייקמו ץֵפָח רֶׁשֲא הָׂשֹוע םֵׁש תֶא ,רָזַאְתִּת
 ;(יי תֶא ישפנ יִכְרָמ . : םִעַמ יִרזע , רֶועֶנ לָּכ רַמאְֹ ּוהּואָריִי
 ּומְׁשִל ְךֶלֲעוּמ םָׁש תֶא . ,תֹוליִסְמ יח לֵאָל הָחיִנְפ הָמיִנְּפ יִבְרָּ
 + ןודָאָה יֵנְּפ תֹולַחְל ְךְצּורְּב ְךֶתָלְפִּת לֶא נפ , תולהת וואָנ
 תָא ,הָנּותְנ שונָא טֶרֶחְּב לָכֵׂש תַרּוצ יִכְרֶּב : יי תֶא ישפנ יֵבְרַּב
 .הָנּומֲאָו ּותֵאָרְקִי קֶדֶצ . הָנּובְתִל הָּצֵק ןיִאְו םֶלּע ןיִכָמ רוצ םָׁש
 רֶשֲא ירש תַבְרָק יִכְרָּב : 6 תֶא יִׁשָפַנ יִכְרָכ .ַײ הַּתַא קירצ

 רעשה תליענ
 רעֶּביִא ,זיִא ְךעֶלְניִמ סאוָו לא ןעֶמְכעֶר  ,ְךֶרָּבְתִי אֵרוּבַה ןֹוצָר םעֶד רֶגָנ ְּךאַו

 ּוטְמיִרְקְרעֶפ טאָה ןעֶמ סאוָו סאָרטְּפיוה .ְךאַפ ּוצ ְךיִז ףיוא ןעֶמעֶנ לאָז ןעֶמ נּוא
 ןענעק 2 19 (₪"ע רוזהמ)



 201 - - תלפת

 | םֶר , םיִהֹובְנ ּודיִעָיְו והודוהי םיִמָר | םיִהָמְב תַרִעְל + םימש בָכֹור

 רֶמֹוח יִּתַּב תֶנָבּוש יֵבְרָּב 1 (יי תֶא ישפנ יכְרִּב .יי םיוג ַּכ לע

 ,םיִקָיְדַצ תֹוּתַּכ עַבָׁשְּב ׁשֶרְקִנַה ידש םָׁש תֶא , םיִקָחְׁשַּב הָדֹוסיִו

 יי תֹוקְדִצ ּונֵתִי םֵׁש ' ,םיקונמ ןֹוע לֵּכִמּו .ףונט למ .םיִרּומְׁש

 ;ןושיאב הָרוצְנ יל ימי | הית יִכְרַּב : יי תֶא יִׁשְפַ יִכְרַּב

 תֹומָׁשג ןֵּכִּת ,ןֹוׁשָלְּב ְךֶרֹובְמּו בֶלְּב ָךּורָּב םיִעָד םיִמָּת םָׁש תֶא

 ריח" : יי תֶא יִשָפַ יִכֹרּב) .יי רָּבִד תלחת .ןושארה רואה םע

 תֶא ,ּונ לעה" תּולד" רֹוּבַמּ ונֵביִׁשֲהְי + ; ('כו דיִחִי יִכְרְּב ל"צ) יִכְרַב

 ְֶדֹובְכּ ךִמָׁשי ,ּונָלֲחַנ ףְרֹואְּב" חַרְי" אלע סֶרָחְל" רֶמֹואָהְ" םש

 ,ְּתְלִרָג יִחְלֶא י.י תֶא ישפנ יִבְרַּכ .יי ףינפ רוא הָסָנ לא"

 ,יַחְּ יי הָלֶלַהֲא יי  תֶא ישפנ יללח ,ָּתְשָבְל רֶדָהְו רוח , דואמ

 ,ייּב חַמְשֶא ִבֹנֲא .יִחיִׂש ויָלָע .בֵרָעְי ,יִרֹועְּב יהלאל הָרְמַזֲא

 תא יִשפַנ יִכְרַּב , םָניֵא דוע םיִעָׁשְרּ יי ןמ םיִאָמֲח ומתי

 ; (הָיולְלַה ײ

 : רֹובֲעיַו ליִדְּב . אָמיִחְר םָהָרְבַא יִד ּהָמָיִק ןָל רֵַּכְרַא אָנָממַר

 : רובעיו ליִדְּב ,אָדיִקֲע קח יד ּהָמָיְק ןָל רֵּכְדִא אָנְמַחַר

 : רובעיו ליִדְּב . אָמיִלָש בקעי יד ּהמיק ןָל רֵּכְדִא אֵנְמַחַר

 : רובָעיַו ליִדְּב .אקירצ לוי יד ּהָתּוכְז ןָל רַּכְדִא אָנְמִחַר
 : רֹובֲעַיַו ליִדְּב .הָאיבנ השמ יִד ּהָמיִק ןָל רֵּכְרַא אֵנָמֲחַר

 : רובעיו ליִדְּב : אָנַהּ ןרָהַא יִד ּהָמָיִק ןָל רֵּכְרַא אָנָמֲחַר

  רובֲעַיַו ליִדְּב ,הָאְנַה םָחָנְּפ יִר היָתּואְנַק ןָל רֵּכְדַא אָנָמֲחַר

 : רֹובֲעַיַו ליִדָּב ,אָחיִׁשְמ ַוָד יד ּהמָיק ןָל רֵּכְדִא אָנָמֲחַר

 : רֹובֲעַיַו ליִדְּב ,אָּבְלַמ הֹמלְׁש יד ּהיָתֹולְצ ןֶל רַּכְדִא אָנָמֲחַר

 : רובעינ ליִדָּב .ְךֶנֵקְרִּפ חַמְצַאְו ְְניִמְי םיִרֲא אָנְמֲחַר

 רעשה תליענ
 זצ ףיז .הָליֵזְנ ןופ ןוָש םעֶר ןעֶטְכעֶר זיִא ףיֹורעֶד ןעֶד ,ןעֶשְטְנעֶמ ןעֶגעֶמ
 ,ןעֶשאָרְנ ןעֶדְמעֶרְּפ א ןופ ןעֶניִנייֵר ןעֶמ זיִּב , רֵּפַכְמ טיִנ ךיוא רוּפִּכ םוי

 גרטקמ ויִא לָזְג ןופ ןוע רעֶר ןעֶד רַתֹויְּב גּוא , םִייַפְמ ׁשְטְנעֶמ םעֶד זיִא
 רָע נוא ,תֹוריֵבֲע עֶלַא םֶלֵא רֶהעָמ ראפ 6 ְךיִז ףיוא ןעֶמעֶנ ןעמ ףךאב

 ווא 8 | (ט"ע רווחמ)
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 אָנְמֲחַר
 אָנְמֲחַר
 אָנָמֲחַר
 ָנְמחַ

 אָנָמֲחַר
 אָנָמֲחַ
 אָנָמֲחַר
 אָנָמֲחַר
 אָנְמֲחַר
 אָנָמֲחַר
 ָנְמֲחַר
 אָנְמִחַר
 0 אָנָנחַר
 אָנָמֲחַר
 אָנְמֲחַר
 אָנְמֲחַר
 אָנְמִחַר
 ָנְמֶחַר
 אָנָמֲתַר
 אֵנָכֲחַר

 א מחר

 הליענ תלפת
 .ןלַע סחר ְךֶמֶרָק אֵרְקִמְל אָניִתָא ןיִּפַא יִפּוטִכְּב
 .ןלע ְךֵתְרּוכְנ יל
 . ארוהנל קָּפַא אָנְניִד

 .ןלע רג יח יד אניִר
 .ןָנִמ ןיִשיּב אָנְדְבעּכ עַרְּפְתִת אֵל
 ,ןָלֵע יוש "הררה
 .ןלע יִרָשא ְךֶויִז
 .ן% שפח ןובז
 .ןובמ ןֶלַע בשח
 .ןֶלֵע יִתִיַא ןָאיִנַס ןובט
 .ןֶּלַע מחר ן ןּולְגְלִגְתִי

 .ןָנֵמ אָזְגְרְו אָּתִמֶח ׁשֶבֶּכ
 .ייַח יד 'אָרְפַסְּב אָנְמִתַח
 .יֵמֲחַר יד אָרְפְמְּ אָנְמְתֲח
 . יקיִדצ יד יִרָפְּ אָנְמְתֲח
  .יֵמיִמְתּו יִרָׂשְי יד אָרְפְִּב אָנְמִתַח
 .יָנֹוזְמּו אָמָנְרַפ יד אָרפְסְּ אָנְמְתֲח
 ,ןָל אָריִמְג דַּבֲעת 7
 .ןיועלו ןיבוחל | קֶבְשּו ַחְמ
 .ןָלֵע רֶחְנִא נו רוהָנ

 ,בָמָ תֶא אָנְמִע רַבֲע
 .אָנָתולְצִל איִמָש חַתָּפ
 : אָועַרְּב לק אֵנָתֹולְצ
 , אָּתְקַע ןֶרֵעַּב אָנְתּועַבּ אתו לב
 ,אָתָמְׁשנ לע סר
 .ןָלֵע יִתִיַא אֵּתְבַמ אָּתַׁש
 | .ךר ןִמ בּוּת
 : ףמדק ןמ םקיִר רדָהְנ אָל

 { רובעיו ליִדְּב
 ; רוכעיו ליד

 ; רובעינ ליִרּב
 ; רובעינ ליִרָּ
 : רובעָיו ליִדְּ
 : : רובעיו ליִדּב

 { רוכעיו ליִדַּב

 : רובָעיו ליד |

 : רובעי ליִדְּב
 : רובעיו ליִדָּב
 ; רובעיו ליִדְּב
 : רובעינ ליִדְּב
 : רובעיו ליִדַּב
 1 ; רובעיו ליִדָב

 : רוכעינ לידּב

 : רובעי ליִדְּ
 : רֹוכֲעיַו ליִדְּב
 : : רובעיו ליִדַּב
 : ; רוכעיו ליִדְּב

 : : רובֲעַיַו ליִדַּב

 ; הובעיו ליִדַּב

 : ; רוכעיו ליִדַּב

 : רובֲעַיַו ליִדְּב
 : רובֲעַיַו ליִדְּב
 : רובעיו ליִדָּב
 ; רובעיו ליִדָּב
 3 ; רובעינ ליִדּב

 ; רובעיו ליִרַּב
 : רובעיו ליִדָּב

 ןעֶלאָז ייֵז סאָד תֹולָּפִּת יִד כַּכַעְמ זיִא
 םּורעֶד נוא ,טאָנ ראַפ ןייג ףיורא טיִנ

 ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג םיִמָכֲח יד ןעֶּבאָה
 קָשועמ לֵרְחִנ ןַעַמְלי הָלִיִעְנ תַלַמְּת
 ןעֶמעֶנ ןָלאָז ריִמ טְסייֵה סאָד ,"ּוניִרָי

 19 (ט"ע רוזחמ)

 רעשה תליענ

 וצ טְכעֶרְמּוא ןוהמ ּוצ טיָנ ְךיִז ףיוא
 ְךיִז זיִא ןעֶמ זַא גוא ,ןעֶָשְטְנעֶמַא
 ןִטיִמ הָמָרֲח טאָה ןעֶמ נּוא הָרֵוְתִמ
 ןעֶמ סאוָו םעֶד ףיוא ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ

 יז ףיוא זיִא ןעֶמ ,םְניִדניִועֶג טאָה
 לבקמ 4
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 + שיךק יִצָה טְגאָו ןןח רעֶד

 .יִתּוכְלַמ ְךיִלְמִיו ּהיִתֹועְרְכ אָרְב יִד אָמְלֶעְּב . ,אָּבַר ּהיִמָׁש ׁשֵדְקְתִיְו לרנתי

 ָ{רְמִאְו | בירק ןֵמְזִבּו אלנעּב לֵאָרְׂשִי תיּב לכד ייַחְבּו ןּוביִמויִבּ ןוכייחב

 תַּּתְשִיְו ְךַרָּבְתִי .איֵמְלַע יִמְלֲעְלּו םלע ֶרָבִמ אָּבַר ּהיִמְׁש אָחְי ,ןֵמָא
 ךיִרְּב ,אָׁשדּוקְר ּהימש .ללַחְתַיְ .הֶלַעַתַיְ רֶדֲהְתִיְו אשנתיו םַמורְתִיְו רַאָּפְתִיְ

 אָמְלֲעְּב ןְריִמָאר אֵתָמֲחְנְ אָתָחְּבְׁשּוּת אָתָריִׁשְו אָתָכְרַ לֵּכִמ אֵלֲעְלּ אָליֵעְל אוגה
 | : ןֵמָא ּורְמֶאְו

 {ּוניִהְלאָל לֶדְנ ּובָה אָרְקֶא יי םֵׂש יִּכ
 : ֶמָלַהִּת דיִנָי יִפּו חַּתִפִּת יֵתַפְׂש יָנֹדֲא

 ,םֶהָרְבַא יחלֶא ,וניתובא יֵהְלאו וניֵתלֶא ,י הָּתַא ףּורָּב

 רובגה לודנח לֵאָה .בֹקֲעַי ימלאו ,קָחְצִי יֵהֹלֲא
 ,לפה הנֹוקְו < םיבומ םידסח למוג ,ןֹויְלָע לא ,אֵרֹונַהְו

 ןַעַמְל ם םֵהינְב יָנְבִל ,לאוג איבמו ,תובא ידסח רֵכֹוזו

 ,הָבֵהַאְּב ומש

 ִףְנַעַמְל םייַחַה רֶפְסְּב ּונֵמְתָחְו ,םייחּב ץִפָח ְךֶלֶמ ,םיִיַחְל ּונֵרְכָ
 : םייַח םיִהֹלֶא

 ;םֶהְרְבַא ןנמ .יי חמא ְךּורָּב ?ןֵגֶמּו ַעיִׁשֹומּו רזוע ךֶלֶמ

 שוה?ל בר הָּתִא םיִתֵמ הִיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא ! עו

 ןָכֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתָמ היחמ רָעְחַּב םייח לַּכְלַכְמ
 םייקמו םירּוסִא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלָפֹונ

 הָמֹוד יִמּו תו רּובְג לַעַּב ְךֹומָכ יִמ , רפע יִנָשיִל ןתָנּומֲא
 ;הָעּוׁשֹי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ .ךֶל

 ;םיִמֲחַרְּב םיִיַחְל ויָרּוצְי רֵכֹוז םיִמֲחַרָה בַא ְךֹומָכ ימ

 רעשה תליענ
 ןעֶמעֶּב ןעֶמ ףְראַד ּוצְרעֶד וא ,הָבּוׁשְּת :ָגיֶטְסעֶפ נּוא טייֵקְניִטְכיִר טיִמ לָּכַקְמ
 יוצא ּטיִמ גוא ,הָנוָוַּכ טיִמ טאָנ ּוצ ןעֶגיִדְניִז ּוצ רעֶמ טיִנ רעָטייונ טייק
 ,םיא ןופ ןעֶטעֶּג נוא ,ץֶראה ןעֶכאָרְּב סֶע סאוָו םֶלַא ןעֶמְכעֶרְראַפ ּוצ גוא
 סאָד גוא ,הָרָּפַכְו ,הָחיִלְסּו ,הָליִחְמ עֶניִמְכיִר ןייא סאָד זיִא ,ְךעֶלְנעֶמ זיִא
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 ;םיִתָמַה הָיַחְמ .יי הָּתַא ָךּורָּב :םיִתָמ תֹויָחַהְל הָּתַא ןֶמֲאְנְ

 ְךּוללַהְי םוי לֶכְּב םישודקו ,שודק ְּךֶמִׁשְו שודק הָּתַא
 ;הָלָס

 לע ּךֶָמיֵאְו ְךיִׂשֲעַמ לָּכ לַע ּוניֵהֹלָא יי ךךחּפ ןֵּת ןכְבּו
 ווחתשיו .םישעמה לָּכ ְּךּואְרָיְו ,ָתאֶרָּבֶׁש המ לָּב

 תושעל ,תֶחֶא הֶדְנָא םֶלָכ ושעיו ,םיִאּורְּבִה לָּכ ְךיִנָפְל
 ןטלשהַש ּוניִהְלָא יי ּונעדיש ֹומְּכ ,םֶלֶש בֶבֵלְּב נוצר
 לָּכ לַע אְרָונ ְּךְמִׁשְו ,ּךֶיִמיִּב הָרּובְנּו ךְרָיְב זוע ּךיִנָפְל

 ;תאֵרְּבֶׁש המ

 הָוְקִתְו ְךיִאריִל הָלִהְּת ,ּךֶמַעְל יי רֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבּו
 םיִלֲחַיְמַל הָּפ ןֹוחְתַפּו ,ףישךודל הֶבומ -

 תַחיִמְצּו ,ְּךֶריִעְל ןושָשְו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ּךֶל
 ֶּחיִׁשְמיֵשִי ןֶבָל רג תכירעו ,ֶדָבֵע דול ןרק

 ;ּוניֵמְיְב הָרָהְמְּב

 םיִריִסֲחַ ּזֹולֲעַי םיִרָשיו ,ּוחְמְׂשיו ּואְרָי םיקידצ ןֵכְנּו
 הָעְׁשִרָה לֶכְו .ָהיִּפ ץֶּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגְי הָנְרִ

 :ץֶרֶאָה ןמ ןּודְז תָלֶׁשְמֶמ ריִבֲעַת יִּכ הָּלְכִּת ןֶשֶעָּכ הֶלִּ

 רַהְּב ,ְּךיָׂשֲעַמ לָּכ לע ,ְּךֶרֵבְל ַײ הֶּתַא ְךֹולְמִתְ
 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו ,ְךֶרֹובְּכ ןְֵּׁשִמ ןויצ =

 רעשה תליענ
 .יִעֶג טיִמ הָקָרְצ גיִדְנעֶטְׁש ןּוהֶּט ּוצ ּוצ םֶהיֵא ץְראַה ןייז ןעֶקְראַטְש לאָז רָע
 רער טאָג זַא נּוא , ףּונ םעֶר טיִמ וא  הְראַד ןעֶמ נּוא ,טייֵקְניִטְכיִר טיִמ ןעֶניִר
 זיִא סאָר זַא ןְהעֶנ טעוֶו תויָלִּכ ןֵחֹוּב ,ןיִצְראַה ןעֶטְסעֶּפ ַא טיִמ ףיִז ףוא ןעֶמעֶנ
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 יי ְךֹולָמִי ףשרק יִרְבַרְּב בּותּכַּכ ,ְךֶׁשְרָק
 .ּּהלְלַה רודו רֹודָל ןויצ ְךיהלֲא םלועל

 בּותְּכַּכ .ךיֶרָעְלַּבִמ ַּהֹוא ןיאו ,ְךֶמׁש אָרֹונְוהָּתַא שודק
 ׁשֶרְקִנ שודקה לֵאָהְו ,ָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי הבנו
 :שוחלה ְךֶלֶמַה ,יי הָּתַא ךּורָּב : הָקָדְצִּ

 נִּתְמַמֹורְו ,ּונָּב תיצרו ונתוא תבחא ,םיִמַעַה למ ונתרחב התא

 ונַּכְלַמ ונתברקו ,ךיֶתְֹצִמְּ ונָתשדקו , תונושלה לֵּכָמ

 : ארק ונילע שודקהו לונה ףמשו , ףֶתָדֹובֲעַל

 השודקל הָזַה תָּבַשַה תבש) = תֶא הָבָחאְּב וניֵהלֲא י 0 ול ןֵתַּו

 הָחיִלְסִלְו הֶליִחְמִל ,הָּזַה [ ביִרָּפְּכִה (םוי תֶאְו הָחּונְמִלְ

 אָרְכְמ יָנְחּנ יי ,ּוניִתֹונֹוֲע לָּכ הא וכ לֶחֶמִלְו ,הֶרָּפַכָלּו
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכז ׁשֶדֹק

 רֵהָניְו דַקְּפַיְו עַמָׁש יו הָצְריַו הָאָריְו עיניו אביו הָלֲעַי ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניֵהלֲא
 ,ףֶרֶכֲע דוד ןֶּב ַחיִׁשָמ וכו ,ּוניֵתֹובֲא ןורכזו -,ּונֵנֹורְקִפּו ּונֵנֹורְכִו

 ַטיִלְפִל ,ףינפל לֵאָׂשִ תיֵּב ףֶמֵע לַּכ ןֹורְכְוְו ,ֶׁשְרָק ריִע םִיַלָׁשּורְי ןֹורְכִזו
 5 ּנַרְכָ ,הֶזַה םיִרּופְכה םֹויִּב םֹולֵׂשְלּו םיְל ,םיִמֲחַרָלּו דָסֶחְלּו ןהל ,הָבֹומְל
 רַבְרְבּ ,םיָיְַל וב ּונֲעיִׁשֹוהְו ,הֵכָרְבִל וב ונָדְקָפּו ,הָבומְל ו ּניָהלַא
 לֵא יִּכ .,ּוניָניִע ל ְףיִלֵא יב ,ּונָעיִשוחְ וניל םֶחַרְו . ונח םּוח םיִמֲחַרְו הָעּושִי

 ; הָּתִא םּוחַרָו ןּו ונח ,ךֶלֶמ

 ּנַׁשַה יי ןבויִב ּוניֵתֹונֹוֲעַל לֹוחְמ ּוניֵתֹובֲאיִהְלאַוּוניֵהלֲא
 וניֵעְׁשִּפ רַבֲעַהְו הָחְמ ,הֶזַה םיִרָפְּבַה שויָנּו הז

 הָחֹומ אּוה יִכנָא יִכֹנָא ,רּומאִּכ .ּךיניֵע דָגָנִמ וניתאטחו
 ִתיְִמ ,רַמֲאָנְו :רֹוּכְזָא אל .ְךיֶתאֹטַחְו יִנֲעַמְל ךיעשפ

 רעשה תליענ
 שָר זיִא , ןיינ לעופה לֶא ַחֹּכִמ איִצומ  ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ נּוא ,תַמָא םימ 8
 הָבֹוט הָנָׁשֲחַמ ףֵרֵצְמ רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא טיִנ הָליִלֲח ןעק רֶע ליִפָא , ,ןעֶצְראַה
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 ;ְךיִתְלַאְג יִּכ יַלֵא הָבּוׁש ,ְךיֶתאֹטַח ןָנֶעֶכְךיִעׁשִּפ בֶעכ
 לכמ | ,םָכְתֶא רֶהֵמְל םֶכיִלע רפכי הזה םויב יִּכ ,רֵמָאָנְ
 חצר וניִתובא יהלאו גניַהלֶא תבשל) ;ּורָהְמִּת יי יָנְפְל םֶכיֵתאטַה

 ונֲעְּבַׁש ,ּךֶתָרֹותְּב ּונֵקְלָח ןֵתְו ד ְךֶתְֹצַמְּב ּונֵׁשְרַק ויי
 חֶבֵהַאְּ ּוניֵהלֲא יי ניו 5 ,ךֵתָעּוׁשיִּב ּונֲחְמִׂשְו ,ְךֶבּוטִמ
 ונְבְל רהפטו (ףֶמש ישדקמ לארה "וב ּוחּונָי .ףשדק 'תַּבִׁש ןֹוצָרְבִו

 יֵמְבִׁשְל ןלחמו לארשיל ןֶחְלֶס הֶּתַא יִּכ .תַמֲאָּב ְךֶדֶבֶעְל
 לָחּומ רֶלֶמ ּונָל ןיא ְךיֶדְעְלַּבִמּו ,רֹודָו רוד לֶכְּב ןּורְׁשִי .

 חָלֹוסְו לָחֹומ ךֶלֶמ ,יי הֶּתַא ְךּורָּב .הָּתֶא אָלָא ַחָלֹומְו
 וניתומשא ריִבֲעַּו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ֹומַע תֹונוֲעַלְוּוניֵתֹונוֲעַל
 ָּנַׁשַה ייל שדכמ ץיֶרָאָה לָּכ לע ךֶלֶמ ,הָנָׁשְו הָנָׁש לֶכְּב

 ;םיִרּפַּכַ םויו לֵאָרְׂשִי 0

 םהלפתו לאש ישאו תי רידל הָדֹובֲעָה |
 תַדֹובֲע ,דיִמָּת ןוצְרָל יִהְתּו ,ןֹוצָרְּב לבת הֶבָהַאְּב

 ;ְךֶמֵע לֵאָרְׂשִי
 יי הָּתַא ְךּורָּב ; םיִמָחַרְּב ןֹויִצְל ְבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הניזחתו

 :ןויצל ֹותָניִכְש ריִזָחַמַה
 רוצ ,דָעְו םֶלֹועְל ּוניֵתֹובֲא יַהלאְו ּוניִהלֶא יי אּוה הָּתאָׂש ךָל ּונְחַנֲא םידומ

 .ךֶתָלִהְּת רפי ל הֶדונ ,רֹודָו רֹודָל אה | הֵּתַא ,רנעָשי ןגמ נייח
 יָכְּבֶׁש ףיִסַג לַעְו ,ְךֶל תֹודּיקְּפַה גניֵתֹומְׁשָנ עו ; ְֶדָיְּב םיִרּוסְמַה ּונֵיַח לַע
 בוּמַה , םִיָרֲהְצְו רקוב בֶרֶע תֶע לָכְּבֶׁש * ףימוכומו ְךיֶתְואָלְפַנ לַעְו ,ּונָמֶע םוי

 :ךָל וניוק .םָלֹועַמ ,ףיֶרָסֲח ּומֵת אל יִּכ םָחַרְמַהְו ,ףיִמֲחַר ּולֵכ אל יִּכ

 ;רֶעְו םלועל דיִמּת ּונָּכְלַמ ְּךֶמֶׁש םַמֹורְתִיו ָךֵרָּבְתִי םֶלְּכ לַעְ

 ;ףֶתיִרְּב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םיִיַחָל םֹותֲחַו

 רעשה תליענ

 םשה ְךיִז טעוֶו הֶז תּוכְזִּבּו ,םיִבֹומ ןּוהְמעֶנ ְךאַז יד טְלאוָו רֶע יונ ױזַא
 ווא , ןייז םֵחַרְמ זנּוא רעֶּביִא ְךֶרֵּבִהְי םיִׂשֲעַמ עֶרעֶדְנַא טיִמ ןעֶמאַז וצ לַעֹוּפְּב

 זנוא 8 19 א . (ט"ע רווחמ)



 עז טמק הליענ תלפת
 לֵאָה ,תָמֲאָּב ְּךֶמִׁש תֶא ּולְלַהיְו ,הָלָס דודוי םייחַה לכו

 בוטה ,ַײ הָּתַא ְךּורָּב :הֶלְס ּונֵתְרזִע גהָעוׁש
 :תודוהל הֶאָנ לו ד

 ּניֵלֶע ,םיִמֲחַרְו דָסֵחְו ןח ,הָכָרְבּו הָבֹוט | בולש םיש
 דָחֶאְּ ונְלִּכּוניִבָא ּונֵכְרָּב .ּךְמַע ֵארְׂשי לֵב לע

 םייחו ומחר הָכְְּ הקרצו דָסָח תַבֵתְַ םייה תות
 לֶכְּב ,לֵאָרְׂשִי ּךֶמֹע תֶא ךֶרֶבָל ְּךיֶניֵעְּב בוטו ,םֹולָׁשְו

 = :ְךֶמֹולְׁשִּב הֶעֶׁש לֶכְבּו תַע
 ףיִנפְל םֵתָחַנְו רכז ,הָבֹוט הָמָנְרַפּו ,םולָשְו חֶכְרֶּב ,םייח רָפֵסְּב

 : : םולָשל םיִבֹוט םייַחְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב ךֶמַע לֵכְ ּנְדַנֲא

 :םולשה הֶׂשוע יי הָּתַא ךּורּב
 :יִלֲאֹוגְו יִרּוצ ַײ ,ָךיִנָפְל יִּבִל ןֹויְנָהְו ,יפ יֵרְמִא ןֹוצָרָל ּויְהִי

 ,ונתלפת ךינפל אבְת אָנָא יג ,ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַוּוניֵהֹלֶא
 ישקו םיִנפ יזע ּונָא ןיִאש ,ּונֵתָנִחִּתִמ םַלַעְתִּת לֵאָו

 םיקידצ ,ּוניֵתֹובֲא יקלאו ּוניֵתֹלֲא יי ְךיֶנְפְל רמול ,ףָרֹוע
 ;ּונאָמִח ּוניֵהֹובֲאָו ּונְחַנֲא לֶבֵא ,ּונאָמֶח אלו ּונְחַנֲא

 ,ּונְסַמָח ,ּונְרז ,ּונְעַׂשְרַהְו , ּוניוֵעָה :יפוד ּונְרֹּבַד ,ּונָלְנ ,ּוגְרֵנָּב ,ּונְמַׁשָא
 ּנְררָס ,ונְצִאָנ ,ּונְדַרָמ ,ּונְצַל ,ּונְבֵזִּכ ,עֶר ּונְצַַי :רקש ונְלַפָּט

 ,ּוניֵעָּת ; ּונָבַעּת ,ּונְתַחָׁש , ּנֶעַׁשָר : ףךוע ּוניִׁשַק ,גנררצ ּונעַׁשָפ ; ּוניוֲע
 .ונעְּתְעִּת

 אָּבַה לָּכ לַע קיִדַצ הָּתִאְו , ּונָל הָוָׂש אלו םיִבֹוטַה ְךיִמָּפְׁשִמְמּו ְךיֶתֹוְצִמִמ ונרפ

  ּונֲעָׁשְרַה ּונְתַנֲאַו , ְתיִׂשָע תָמָא יִּכ ּוניֵלָע

 רעשה תליענ |
 | ןעֶרעוֶו םיּוקְמ עוֶו םֶע גּוא , הָבֹוט ,הָבָרְבּו הָבֹומ הָנָׁשְל ןעֶגיְִתַח'ְנָא זנו
 : ןֵמָא , ָהיֶתֹוכְרבּ הָנָׁש יֵהָּת הָמיִתַח רַמְגַא ןעֶּבאָה טעוֶו ןעֶמ גו

 8 19 א (8'ע רוותפ)
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 ַּכ אַלַה .םיִקָהְׂש ןבוש ְךיֶנָפְל רֵּפַסְנ המּו .םֹורָמ בָשוי הינפל רמאנ הָּמ

 ;ַעְרָוי הָּתַא תולְגַנַהְו תֹורָּתְסִנַה

 ,םיִבָׁש לֵּבַקְל הָמּוׁשְּפ דְניִמיו .םיִעְׁשֹוּפַל רֶי ןָתֹונ הָּתַא
 לָּכ לַע ינפל 'תֹודֵוְתִהְל ּוניֵהֹלֲא ַי ּונֵדְמַלְּתַו

 הֶבּוׁשְתַּב ונלבְקְּ וניִדָי קָשעַמ לדחנ ןַעַמְל ּוניֵתֹונוֲע
 רֶׁשֲא ְךיֶרָבְד ןַעַמְל ,םיִחֹוחיִנְכּו םיִׁשָאְּכ .ְּךיֶנְפִל הָמיֵלְׁש
 ִחֹוחיִנְל רָּפְסִמ ןיִאְו ,ּוניֵתֹובֹוח ישאל ץק ןיִא :ָּתְרִמָא
 ,הָעְלֹותְו הֶמָר ּונָתיִרֲחַאָׁש ַעֵדֹוי הָּתִאְו ,ּוניֵתָמְשַא
 ,ּונֵדְסַחהָמ ,ּונייַח הָמ ,ּונָאהִמ ,ּונֵתָחיִלְס ָתיֵּבְרַה ְךֶכיִפְל
 ,ּונֵתָרּובְנ המ ,ּונֲחֹּכ המ ,ּונֵתָעּוׁשִי המ ,ּוניֵתֹוקְִצ המ
 לֵב אֹלֲה ,ּוניֵתֹובֲא יִהֹלאַו ּוניֵהלֲא יי ְךיֶנָפְל רמאנ המ
 םיִמָכָחַו ,ּויָה אֹלְּכ םֵׁשַה יֵׁשְנַאְו ,ּךיֶנָפְל ןִיֵאְּכ םיִרֹוּבִנַה

 ט"ע שוריפ
 ּוצ דְנאַה יִד טְסְּביִג ּוד רנו ןפנ הָּתַאי

 עֶּטְכעֶר ןייב גּוא ,םיִעָׁשֹוּפ יד =
 וצ לָבקמ טְקעֶרְטְשעֶגְסיֹוא זיִא דְנאַה

 .הָֹׁשְּת ןּוהְט סאו ןעֶׁשְטְנעֶמ יִד ךייז

 טְסאָה טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ נוא ּונֵדְמכְתַע

 הָדָוְתַמ ןעֶלאָז ריִמ זא טְנעֶרעֶלעֶג זנּוא

 עֶרעֶזנּוא עֶּלַא ףיוא ריִד ראפ ןייז

 ןעֶדייֵמְרעֶּפ ןעֶלאָז ריִמ יִרְּכ , רֶניִז
 וא טְכעֶרְמּוא ןוהמ ּוצ דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא
 ,הָבּׁשְּת יִמ ןְגְנאַפְטְַאזנּוא טְְלאָז וד
 עֶנייַד ןעֶנעוֶו רעֶּפְּפִא-רֶעייַפ יִװ ױזַא
 םָע זמזיא ,טְנאָזעֶג טְסאָה ּוד סאוָו דייר
 ,רעָפְפָא רֶעייַפ יד ּוצ רֶנָע ןייק זיִא
 ןייַז .בירקמ ןעֶלאָז ריִמ זַא רֶמולְּב
 טאָה תֹוריֵבֲע עֶרעֶזְנּוא ףיוא תונָּבְרֶק
 טְסייוַו גד נוא ,טיִנ להאַצ ןייק םאב

 ,םיִרעוֶו נּוא ןעֶדאָמ זיִא ףוס רעֶזְנּוא זַא =
 רעֶזְנּוא טְרְהעֶמעֶג וד טְסאָה םּוָׁשָד

 19 (₪'ע רווהפו

 ,ריִמ ןעֶנעֶז סאָוָו גט הפ , גְנּוּבעֶגְראַפ
 זיִא םאוו ,ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא זיִא סאוָו
 'עָג רעֶזְנּוא זיא סאוָו ,דאָנעֶג רעֶזְנּוא
 ,ףֶליֵה רעֶזְנּוא זיא סאו ,טייֵקְגיִטְכעֶר
 שאו חס ,טייֵקְראַטְׁש רעֶזנּוא זיִא סאו
 .רעֶזנּוא אָג ריִד ראַּפ ןעֶגאָז ריִמ ןענעק
 ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָנ נּוא טאָג

 ראפ ןעֶנעֶז עקראטש עֶלַא ראוָוְראַפ
 ןעֶּבאָה םוָו טייל יִד נוא ,טיָנ יוִו ריִד

 םיִנ ןעֶגעֶז ייֵז יונ ְךייַלְג ןעֶנעֶז םֵׁש ַא
 עָנּולְק יִר נוא ,טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןעוֶועֶג
 ןייק טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז יונ ְךייֵלְנ ןעֶנעֶז
 עֶגיִדְנאַטְׁשְראַפ יִד גוא ,טפאַׁשְנעֶסיוִו
 .ֵבֵׂש ןָא ןענעז ייֵז יוִו ךיילג ןעֶנעֶז

 ןעֶנעֶז ןעֶּבעֶל רֶעייֵז ןופ געֶמ יִד נוא
 עֶגיִרעֶּביִא סאָד נוא ,ריִד ראַפ טיִנ

 חָמֵהְּב א ןופ רעֶמעָּב זיָא ׁשְטְנעֶמ ַא סו
 ווא 10
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 םֶהיִׂשֲעַמ בור יִּכ ,לֵּכְׁשַה יִלְבַּכ םיִנֹובְנּו ריק ימ יִלְבַּכ
 חַמָהְּבַה ןמ םָדָאַה רתומו ,ְךיֶנָפְל לֶבָה םֶהייַה ימי והת

 לָבָח לפח יִּכ | יא
 רומעל ּוהָריִּכַּתַו .שארמ ׁשֹונֲא תלדבה הָתַא

 םִאְו .לעפת המ ְּךֶל רמאי יִמיִּכ .ְּךיֶנָפְל
 הָבֲהאְּב ּוניֵתֹלֲא יי ונלןתתו :ךל תי המ קדְצִי
 רו רי תא 0 הזה תַּבשה םוי תֶא תנע לעב רכט 8 רוש)

 לַּכ לַע הָחיִלָסּו הָליִחְמּו ץק .הָזִה םיִרְּפִּבַה
 בּוׁשָנְו ּוניֵרָי קשעמ לֵרֲחִנ ןעמֶל .ּוניֵתֹונוֲע
 התאו :םִלָׁש בלב ףנוצר יִקְח תושעל ָךיֶלֲא
 ץופחת אל יִּכ .ּוניֵלֲע ז בר ? םיִּבַרָה ְךיֶמֲחַרְּב
 .ואָצְמַהְּב יי ושרר .רֵמֲאָנְׁש .םֶלֹוע תַתָחְׁשַהְּב
 עֶׁשֶר בֹוזֲעי .רַמָאָנְו :בורק ֹותֹויְהִּב ּוהְאְרק
 יי לֶא בֹוׁשָיְו .ויתובשחמ כ ןָנָא ט שיאו | .וכרר

 ט"ע שוריפ
 ;טייֵהְראַנ זיִא םָלַא ןעֶד ,טיִנ ראָנ זיא
 םעֶד רייֵׁשעֶגְּפָא טְסאָה ּוד ּףֶלדְנה הָּתַא

 רֶע ,ּבייֵהְנָא םעֶד ןופ ׁשְטְנעֶמ
 ןעֶד יי . ריִד ראפ ןיימש ןעֶנעֶק לאָז
 ,ּומְסּוהְמ סאוָו ןעֶגאָז ריִד טעוֶו רעוֶנ
 טעו םוָו טְכעֶרעֶג זיִא ׁשְטְנעֶמַא ןעוֶנ
 רעֶזְנּוא םאָנ שא ,ןעֶּבעֶג ריִד רֶע

 נאט םעֶד ןעֶּבעֶגעֶג זְּוא טְסאָה טאָנ
 .ךאַפ ןֹופ טייַצ ַא זא .גָנוּבעֶנְראַמ ןופ
 יד ,דֶניֵז עֶרעֶזְנּוא עָלַא ףיוא גְנּוּבעֶג
 גנּוּבױר ןופ ןעֶדְייַמְראַּפ ןעֶלאָז ריִמ
 יז ןעָלאָז ריִמ נוא ,דָנעָה רעוא

 19 (ט"ע רוזחמ)

 .ץראה ןעֶצְנאַג ן'טימ ריר וצ ןעֶרעֶקְמּוא
 יאַּבְרעֶר להיפ ןייד טיִמ ּוד גּוא הפ
 .זְנּוא רעֶּביִא ל ְךיִד םיִראַּבְרעֶד ,טייקמיר
 | .ְךאָפ ןיִא יִנ טְסְרעֶנאַּב ּוד עד יב
 סֶע יונ ,טְלעוֶו רעֶד ןופ גְנּוּבְראַד
 רעֶר ןיִא טאָג טְׁשְראַפ יׁשְרֹד , מימש
 טָפּור , ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא ןעק ןעֶמ זַא םייצ
 זיִא רֶע זַא םייצ רעֶד ןיִא םאָנ ןָא
 :עְג זיא רעְריִוְנ נוא רטט .טְנעֶהאָנ

 .קעוֶוַא לאָז עֶׁשָר רעֶד ,ןעֶראוָועֶג טְגאָז
 רעֶד גּוא ,געוֶו ןעֶטְכעֶלְׁש ןייז ןעֶפְראוַו
 אָז טְכעֶרְמּוא טיִמ זיִא סאוָו ׁשְמְנעֶמ
 ןעפרַאווָקֶעװַא | 11
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 הָתַאְו :ַחֹולָסְל הָּבִרַי יִּכ ּוניֵהֹלֲא לֶאָו ,ּוהֵמֲחְריו
 ברו םיַּפַא ְךֶרֶא םוחרו ןּונַח .תֹוחיִלְס ּהולֶא
 תַבּוׁשְתִּב התא הָצֹורְו . ביִטָהְל הָּבְרִמּו רֶסֶח
 ,רֵמֲאְנָׁש .םֶתָתיִמְּב ץֵפָח הֶּתַא ןיֵאְו .םיִעָשְר
 םִא .הָוהְי יָנֹדֲא םִאְנ יִנָא יח םֶהיֵלֲא רֹומָא
 עֶשָר בּוׁשְּב םִא יִּכ .עֶשֶרֶה תֹומְּב ץ'ֹפְחֶא
 ,םיִעְרָה םָכיֵכְרדְמ ּובּוׁש ּובֹוׁש .הָיָהְו ֹוּכְרַרְמ
 ץֹופָחֶה .רֵמֲאָנְו :לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּותּומָת המ
 אֹלַה .הֹוהְי יִנֹרֲא םִאָנ .עֶׁשֶר תומ ץֹפְהֶא
 ֹפְרֶא אל יב .רֵמֲאָנְו !הָיָחְו ויָכָרְרַמ ֹובּוׁשְּב
 :ּויַחְו ובישהו .הָוהָו יָנֹדֲא םִאְנ .תַמַה תֹומְּב

 רשי

 ט"ע שוריפ
 נּוא ןְקְנאַדעֶנ עֶזייֵּב עֶניי ןְפְראוַוְקעוֶוַא
 נוא םאָנ וצ ןעֶרעֶקְרעֶריוִו לאָז רֶע
 רֶע ןעֶד ,ןעֶמעֶראַּבְרעֶר די טעו רָע
 טְסיִּב ּוד נוא ,ןעֶּבעֶגְראַּפ ּוצ טְרְהעָמ
 רעֶגיִלעֶזְמייַלַא ַא ,גְנּוּבעֶגְראַפ ןופ טאָנַא
 טְרעֶגְנעֶלְרעֶר רֶע ,,רעֶגיִמְראַּבְרעֶד נּוא
 נּוא דאָנעֶג טֶרְהעֶמ נּוא , ןעֶראָצ םעֶד
 וד נוא הצי , ןעֶגיִטיִנעֶּב ּוצ טְרְהעָמ
 תָבּוׁשְּת ןעֶלאָז םיִעָשְר יִד זַא טְסְליוו
 יִד זַא טיִנ טְסְרעֶגעֶּב וד נוא , ןּוהמ
 םִע םּוראוָו , ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלאָז םיִעָשְר
 ,ייֵז וצ גאָז ישא , ןעֶּביִרְשעֶג טייֵטְׁש
 - ביוא ,ּבעֶל טאָנ ְךיִא יוִנ רֶהעוֶוְׁש ְיִא
 ןֶבְראַטְׁש לאָז עֶׁשָר רעֶר זַא רעֶנעֶּב יא

 לאָז עֶׁשָר רעֶר זַא רעֶנעֶּב ְךיִא טְרֶעייג

 געוֶו ןעֶטְכעֶלְש ןייז ןּופ ןעֶרעֶקְרעֶריוִנ
 טְרעֶק יש וכיש ,ןְּבעֶל ןעֶּבייֵלְּב לאָז וא

 19 (6"ע וווחמ)

 ןעָּביִרְׁשעֶג |

 ןעֶגעוֶו עֶטְכעֶלְש עֶרֶעייֵא ןופ רעֶריוִו
 רֶהיֵא ןעֶבְראַטְׁש רֶהיִא טְלאָז םּוראוָו
 םייֵטְׁש ו ְךאָנ נּוא ,לֵאָרְׂשִי ןופ דנּזעֶג זיוה

 רעֶגעֶּב , טְגאָז םאָג ץפסמ ,
 עָׂשָר םעֶד ןופ טיוט םעֶד ןעֶד ךיִא
 ןעֶואָלְראַפ עַשְר רעֶר זאָל ,ראוָוְראַפ

 ןְּבייֵלְּב זאָל נּוא ןעֶגעוֶו עֶטְבעֶלׁש עֶנייֵז
 קּוסַּפ ןייֵא ְךאָנ נּוא רע .ןעֶּבעֶל
 םעֶד טיִנ רעֶנאַּב ְךיִא ןעֶד , טייֵטְׁש
 עדי טְרעֶק ,םיִעָשְר יד ןּופ טיומ
 ּוד ןעֶד ֶּתַא יִּכ .ןעֶּבעֶל טְּבייֵלְּב נוא

 ּטְסיִּב וד נּוא לֵאָרְׂשִי יִד וצ טְמְּביִגְראַפ
 ,תורוד עֶלַא ןיִא 'םיִטָבְׁש יִד וצ לַחֹומ
 ריִמ ןעֶּבאָה ריד רעָסיוא ןוא יִדְצְלִִמּו
 9ַחומ זְנּוא לאָז סאוָו גיִניִק ןייק טיִנ
 תאָנ רֶניִ עֶרעֶזנּוא ןעֶּבעֶנְראַפ נּוא ןייז

 :ןיילא גד

 א
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 ןורשי יֵמְבִׁשְל ןְלָחְמּו לֵאָרְׂשִיְל ןֶחֶלָס המ יִּכ
 ְךֶלֶמ ּונָל ןיא ְּךיֶרָעְלַּבִמּו .רֹודְו רֹוד לֶכְּב

 ;(רָתֶא אָלֶאו ַחֵלֹוסְו לֵחֹומ
 אל ּולֵאְּכ יִּתְרַצֹונׁש ויָשְכַעְו יאֵדְּכ יָניֵא יִּתְרַצֹונ אלָש דע יֵהֹלֲא

 יִרֲה ,יִתָתיִמְּב רֶמֹוחָו לק ,יַיַחְּב יִנֲא רַפֵע .יִּתְרַצֹונ אל
 יי ְךינָפְלִמ ןֹוצָר יהי ,ה הָמיֵלְכּ 'הָׁשּוב אָלַמ יִלְכִּכ ְךיֶנָפְל יִנֲא
 ,ףיִנָפל יתאטַחָש הַמּו ,דוע אָטָחֶא אלש ,יִתֹו ובא יֵהֹלאַו יַחְלֶא
 : םיִעָר םיִלָחְו םירָוסי ידי לַע אל לבא ,םיִּבַרָה ךימחרב קוחמ

 יִשְפַנְו םורָת יִשְּפַנ יִלְלִקְמִלָו הָמְרִמ וַּבַדִמ יִתַפְשּו עְרִמ יִנושָל רוצנ . יַחֹלֲא
 .יִשפַנ ףֹודְרִּת ףיֶתֹוָצַמְבּו .ףָתָרֹותְּ יֵּבִל חַתְּ הָיְהִּת 535 רַפָעַּכ

 ,םָּתְבַׂשֲחַמ לקלקה םֶתֶצֲע רֵּפָה הָרֵהֶמ הָעָר | יִלָע םיִבָׁשֹוחַה לֵכְו
 .ףֵתָרֹוּת ן ןעַמְל הֵׂשֲע ךֶָשְִק עמל הֵׂשֲע .ףֶניִמְי ןעמל הֶשַע ז .ףמְש עמל הָׂשִצ
 ויְנֲהְו יִפ יִרְמִא ןֹוצִרָל ּויְהִי : יננעַו נימי הָעיִׁשֹוה ּיִריִדָי ןּוצְלְחָי ןַעַמָל
 וניִלֲע םולָש הָשַעַ אוה ויִמֹורְמַּב םולש הָשוע :יִלֲאונו יִרּוצ יי י ףיֶנָפְל יל

 : ןמָא ּרְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו

 טקלַח ןֵתְו ּוניֵמְיְב הָרֵהְמִּב שֶדְקִמַה תיֵּב הָנבִיֶׁש ּוניֵתֹובָא יהלאָו ּוניֵהֹלֶא ַָײ ףיֶנְפָלִמ ןֹוצָר יהי
 חַחְנִמ ַײל הֶבְרֶעְו + תֹויָנֹומְרק םיִנָשִכּו םלוע יַמיִּכ חָאְריְּב ְרְבַענ םש] : ךָהָרּותְּב

 ; תֹויָנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו םֶלוע יִמיִּכ םילָשּורי הָדּוהְי

 ,לוקב רובצ ; חילשל הלפת
 :נניהלאל לֶדֹנ ּובֲה אָרֵקֶא יי םָש יִּכ

 ןוראה : ףָתָלֵהְּת ריֵנָי יִפּו חַּתִפִּת יתפש יָנֹרֲא ןיהתופ

 ,םֶהָרְבַא יַהלֲא ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניהלֶא , יי הָּתַא ףּורָּב
 רובגה לֹודְנַה לֵאָה .בֹקֲעַי יֵהֹלאַו ,קָחְצִי יַחלֶא

 ,לּכה ו הָנֹוקְו ,םיבומ םירסח למוג ,ןֹויְלִע לא ,אֵרֹונַהְו
 ןַעַמְל םֶהיֵבְב יֵנְבָל ,לאוג איבמו ,תובָא ירסח רכז

 ,הָבֵהַאְּב ומש

 הָלָפַתּב יִפ הָחְּתִפֶא ,םיִניִבְמ תעד דָמָלִמּו .םיִנֹובְנּו םיִמָכָח דֹומָּמ
 ;םיִנֲעַל ַחֵלֹוסְו לַחומ ְךֶלֶמ ינְּפ ןֵנֵחְלּו תּולֲחָל ,םיִנּונֲחַתְבּ

 בא 18 19 8 (מ"ע רווחפ)
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 רֹובֲע לַּב רָׂשֲעְּב ֹוּתְנַחְּב .רעונמ ְּךֶעָרְי בָא

 אֹלְו רַעַנְּכ ְךְתֹולֲחָל ׁשֶנ זײ :רַעַּת ׁשאֹרְּב
 ;רַעַׁשַה הָזָּב אבל ויָלָנְד .רַעַבְּכ

 יִּכ רובע ןזח :םויה לֵּכ חַּצַנ .םֹויִא חל ושְנ םיִנּומֲא

 :םויה םוהְּכ בשוי קָדָצְּב וניְֵנֹוג , םוי הָנָפ

 ףךנעמל םייחה רֵפָסְּב ּונֵמְתָחְו ,םיִיַחַּב ץֵפָח ְךֶלֶמ ; םיִיַחְל ּנָרְכִו
 ; םייח םיִהלֲא

 :םֶהְרְבִא ןֵגֶמ יי הֶּתַא ורב :ןֵגִמּו עיִׁשֹומּו רַווע ְךֶלֶמ
 : עישוהל בַר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ףךמוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ דָסֶחְּב םייָח לָּבְלַכִמ
 םייקמּג םיִרּוסֲא ריִתַמּו םילוח אֵפֹורְו םילפונ

 המוד יִמּו תורּובנ לַעַּב ְךֹומָכ יִמ . רַפֲע יִנָׁשיִל ותָנּומֲא
 ;הָעוׁשֹי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ .ךֶל

 קַעְז זח :ער ישקוממ רּוסָל הָנְפַנְו .ערֶז בָאְל אָרְקִנַה
 :ערז רֶׁשֲאַּב כב ןסֶח .עַרְג אל הֶחיׂשְו ןנחו

 ט"ע שוריפ

1 

 טאָה םֶהָרְבַא רעָמאָּפ רעֶד יש: בָא
 .ןָא רֶנעֶגּוי ןופ טְנעֶקְרעֶד ךיד

 .םיִמ םֶבּורְּפעג םֶהיֵא טְסאָה ּוד וּתְנַחְּב

 לאָז הֶז תּוכְזִּב םאָד ,ןעֶבּורְּ ןְהעֶצ

 .לאָג רעֶד רעֶּבירַא טיִנ פאק קיז ףיוא

 ירו "וזא .ליר ןעֶמעֶּב וצ טְנְהעֶנעֶג
 ןייֵא יונ יוזא טיִנ נוא דנוק טְּביִלעֶגֲא

 רעדניק עֶנייַז יילה .ׁשמְנעֶמ רעֶׁשיִראַנ

 ןיִא הל רֶעייֵז טימ ןעֶמּוק ןעֶלאָז

 :ןיירא זיא רֶע ידו רֶעיֹומ ןעֶגיִּבִלעֶז םעֶד

 לֵאָרְׂשִי עֶניִמְפאַהְראוָו יִד ּוׁשְנ םיִנומא
 גיְִנעֶמְׁש טְנְהעֶגעֶג ןעֶּבאָה

 19 8 (ט"ע רווהט)

 וצְנייֵא רוּפַּכ םוי גאמ ןעֶצְנאַג םעֶד
 .טאָנ רעֶניִמְכְראָפ ,ןעֶראָצ ןייר ןעֶמעֶנ
 גְנּוּבעֶגְראַפ ןופ גאָט רעֶד לייוַו רּייִא
 ןעֶמעֶּב , טְרעֶקעֶגְקעוֶוַא ןיוש ד ְךיִז טאַה
 זְנּוא ץישאָּב יא: ,םאָג ְךיִד ריִמ
 רֶע םוָו םֶהָרְבֲא ןופ תֹוקָדְצ יִד תּוכְזִּב

 ןייא ןיִא רֶהיֵמ רעֶד ףיוא ןעֶסעֶזעֶג זי
 :ןייז ּוצ םיִחְרֹוא םיִנְכַמ גאָט ןעֶסייֵה
 ןעֶפּורעֶג זיִא אָד רעֶד ענג 287 אָרְקַנַה

 ןּוז רעֶטְבעֶר רעֶד ןעֶראוַועֶג
 .ּמֶא ְךיִז טאָה רֶע סאוָו םָהָרְבַא ןּופ
 ,ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶטְכעֶלְש יד ןופ טְרעֶקעֶג
 יֵעָג טאָה נּוא ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה רֶע קו

 ןעטעב 14
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 ּונָל ּונֲתְלּואְנ ןח .ברקת ּונָל ְּךֶעְׁשיְו ,בֵרָעַי ּונְּב ךִמש ּהִי

 ;בֶרֶע תֹונְפָל חָשְּכ לְַּב ּוניֵיֲהַה .ברקת
 ; םיִמֲחַרְּב םייֵחְל ויָרּוצִי רָכֹוז םיִמֲחַרָה בַא ּךֹומָכ יִמ

 ;םיִתָמַה הָיֵחְמ .ִַי הָּתַא ְךּורָּב :םיִתַמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןֶמֲאָנְ
 םֶת רֶׁשּכ וח ;הֶרָקִי םֵכְּב וקסס הִי ,הָרָאְּת ויִז עֵבֶמ

 ;אָרייו זָח ץק תַעְל .ארונ המ םוקמ
 ;הָיּולְלַה רֹודָו רודל ןֹויִצ ךיחלֶא םָלֹועֶל יי ךולמָי קח

 : אָנ לַא לֵאָרְׂשִי תולהת בָשוי שורק הָּתַאְ
 ,םֹוי הָנָפ יִּכ רובע .םֹויַה אָנ חַלֶס .אָנ עַמָׁש קיח

 = = ;שודק םֹויִאְו אָרֹונ ְּךֶלֶלַהְנּו
 ;ַחלּוְו לחומ ךֶלֶמּוניֵהֹלֲא אּוה הֶּתַא יִּכ הָׂשּודְק הָלֲעַת ֶלּ ןְֵבּו !

 יִרֵעַׁש :ןומא תד יראובְל חַּתְפָת הֶרָהְמ ןֹומְרַא יִרְעש
 לָכיַה ירעש ;םיוחַא ְּךֶתֶדָל חַּתְפִת הָרָהְמ םיִזּונְ

 ט"ע שוריפ
 יִעָג עֶניִטְביִל גּוא םֶראָּפ רעֶד יװ עַבֶט הָלִפְּת גיִנייוֵו טיִנ טאָה נּוא ןעֶמעֶּב
 םאָנ טאָה בֹקֲעַי ןופ טְלאַמְׂש יעְנ טקְראַטְׁשעֶג זיִא רֶע וס ,ןּוהמעֶג
 ,רובָּכַה אָסְּ ןייז ןיא טציִרְקעֶגְמיֹוא טאָה רֶע זַא הָכָרְּבַא טיִמ ןעֶראוָו

 ןיִא טאָה בקעי רעֶמּורְפ רעֶד זַא יש ;טֶעייֵזעֶג הָאּובְּת
 טרָא עֶגיִמְכְראַפ סאָר ןעֶהעֶועֶג םֹולָח ְראַּפ ְךיִז לאָז ןעֶמאַנ ןייד טאָנ מש הי

 רעֶד ןצ םַעָל , ׁשֶרְקִמֲה תיֵּב םעֶד ןופ ףֶליִה ןייד נו זנוא טיִמ ןעֶׁשיִמ
 ףאָלְׁש םעֶד ןופ יז טאַה רֶע זַא טייַצ ְרעֶד רעֶזְנּוא ,ןעֶנְהעֶנעֶג זָנּוא ּוטְסְלאָז
 ייד ןעֶהעֶועֶג רע טאָה טְּפאַתעֶנְפיֹוא אמ } ןעֶנְהעֶנעֶג ְנּוא ּןטְסְלאָז גנוזייל
 ְךיִז רֶע טאָה םֶהיֵא יי טֶהּור הָניִכְׁש טיִמ םיִתָמַה תִיְחִּת ּוצ גיִרעֶּבעֶל זְנּוא
 המ טְנאָזעֶג טאָה גוא ןעֶטְכְראַפעֶג טאָה רֶע סאוָו קֶחְצִי יו יֹוזַא חש? , יומ
 {יהְזַה םוקָמַה ארונ םיִא 'ומְסאָה ןּוהְמעֶג הֶלָפִּמ טְכאַנְראַּפ
 שרקמה תיֵּב ןופ ןעֶרֶעֹוט יר  ןֹוטרַא ירעש םאָד הָדָקֲע רֶד ייֵּב טְכאַמעֶג גיִדעֶּבעֶ
 | ארי וצ ןעֶנעֶפֶע ְךיִג ּוטְסְלאָז רַחַּפ תמחמ סיױרַא םֶהיֵא זיִא הָמָׁשְניִד
 ,הָרֹּת עֶגיִמְביִר יד ןעֶרָייִׁשאַּב סאוָו  ןעֶלעֶדיִנ טְכאַמעֶג םיִא ףיוא טאָג םאָה
 תיֵּב ןופ ןעְרְעיוט עֶגיִגְראַּבְראַפ יד ינש יֵעָג גיִרעֶּבעֶל רֶע זיא הָיְחִּת לש למ

 לָאְרְשִי וצ ןעֶנעֶפֶע ףיני ּוטְסְלאָז ןשרקמה :ןעְראוו
 סָאװ 18 19 (ט"ע רוותמ)
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 םִיַנָחַמ לּובְז יִרֲעׁש :םיִדּועְוַל חַּתְפִת הֶרֵהְמ םיִדְמָחְנַה
 הרהמ הֶרָהְמ ירעש :םִיָניֵע יֵליִלְכַחְל חַּתִפָת הֶרָהְמ
 תתפת הרחמ ,ןְמֹויְמַה רֶתָּכ ירעש ;הֶרָבּו הָפִיל חַתְפִת
 יפרש ַחיִׂש רוסְּכ .ׁשֶרְקּותְו ץֶרֶעְּת םֶהָבּו ,ןְמְלַא אֹלְל

 גׁשֶרוקַּב ךֶמֶׁש םישידקמה שרק

 תֹואָבְצ יי שודק שורק שורק : רַמָאְו הֶז לֶא הָז אָרֵקְו ףָאיִכְנ ד לַע בּותַּכַּנ
 ,הָזְל הֶז םיִלָאוש ויָתְרָׁשְמ םָלֹוע אֵלָמ ורֹוכְּכ :ורֹובְּכ ץֶרָאָה לָכ אֹלְמ

 ;ומוקְמִמ יי יי רובָּכ ךּורָּב להק  ּורֵמֹֹי ךּורְּ םָתָמּועְּל ודובָּכ םוקמ הָיַא
 םוי לֵכְּב רֶקֹובָו בֶרֶע ֹומָׁש םיִרֲחַיְמַה םע ןֹוחָיְו ,םיִמֲחַרְּב ֵּפִי אּוה ֹומוקְמִמ
 אוה } .דָחָא : וניֵהֹלֶא יי לֵאְרׂשִי עַמָׁש :םירמוא עַמְׁש הָבֲהַאְּב םִיַמַעַּפ ריִמָּת
 .תיִנש יָמֲחַרְב ּנֲעיִמְׁשִי אּוהְו .ּונֲעיִׁשֹומ אה ּונָּבְלַמ אוה ויבא אוה ניַהלַא

 ;םֶכיֵחלֶא יי יִנֲא ,םיהלאל םָכָל תויהל ,יַח לָּכ יניְֵל

 ךֶלֶמָל ַי הָיָהְו :ץֶרָאָה לָכָּב ףֶמֶׁש ריִדָא הָמ ּונֵנֹודֲא ! ּונֲריִדֲא ריִדַא אײ
 יֵרְבָדְבּו "וה } ; רָחֶא ֹומְׁשּו רֶחֶא יי הָיָה אּוהַה םויַּב ץֶראַה לַּכ לע

 1 הָיּולְלַה רודו רֹורְל ןויצ ךיהלֲא םֶלֹועְל יי ךולמי ג ; רמאל בּותַּכ ףֶׁשְרִק

 ידַחְבִׁשְו ׁשיִרְקִנ ךְתֶׁשּורְק םיִחָצְנ חַצֵנְלּו ְּךֶלֶדָנ דיִננ רֹודָו רֹודָל ןוח
 לֹודָג ךֶלֶמ לא יִּכ ;דָעְו םֶלועְל שּומָי אל ּוניִּפִמ ניֵהֹלֲא
 ;הֵּתָא שודק]

 ט"ע שוריפ

 יִד יש ,ץעֶועֶג ןייד ןעֶטְלאַה סאוָו
 ּומְמְלאָז לֶכיֵה ןּופ ןעֶרעיוט עֶניִטְסּולְג
 ןעֶלְמאַז סאוָו לֵאָרְׂשִי וצ ןעֶנעֶפֶע ְךיִג
 ּוצ הָלָפְּת ןעֶלְהּוש יד ןיִא ןייא ךיו
 לעֶמיִה ןופ ןעֶרֶעיוט יִד ינש , ןּוהמ
 תֹונֲחַט לְהיִּפ ןעֶנעֶז םֶהיֵא ןיא סאוָו
 וצ ןעֶנעֶפֶע ְךיִנ וד טְסְלאָז .םיִכְָלַמ
 ןעֶגיוא עֶרֶעייֵז םיור ןעֶכאַמ םוָו לֵאְרְׂשִי
 ןופ ןערעיומ יִד ינש , הֵרֹוּת רעֶד ןיִא
 וצ ןעֶנעֶפֶע ְךיִג וטְסְלאָז טייקנינייב

 19 א (ט'ע/ רווחמ)

 ,לֵאָרְׂשִי הָמּוא עֶרְהאָלְק נוא עֶנייֵׁש יִד
 רעֶד םאוָו .הָלְֵּּת ןּופ ןערעיוט יִד יש
 ריִד וצ ןיורק עֶמְכעֶר ןייֵא טֶרעֶוֶו ןופ

 םאוָו לֵאָרׂשִי ּוצ ןעֶנעֶפְע ְךיִנ ּוטְסְלאָז
 ןָשיוִוְצ גוא טאָנ ןָא ןייֵלַא םיִנ ןעֶנעֶז ייז
 גוא טְּביולעֶג קְראַטְׁש גד טְסְרעוֶו ייֵז

 יד ןופ רוס רעד רו יוזא , טְגיִלייֵהעֶג
 עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב עֶגיִלייֵה יִד ןּופ דייר
 ןעֶמאָנ ןייב ןעֶגיִלייֵה סאוָו ,םיִכָאְלַמ

 : טייקנילייה טיִמ

 תהּמ 18
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 .ְךיָסֹוח ךָל ּורְמאיִוְךיִׂשֲעַמְּב חַמָׂשִתְו ְּךישֲעַמ לע לֹומֲח
 ְךיׂשֲעַמ לָּכ לַע ןודָא שדקות .ּךיֶסּומֲע ְךֶקָדַצְּב

 שודקל הָאָנ . תשדק ר יי ךְֶשּודְקַּכ ךשידקמ יִּכ
 ;םיִׁשֹודְקִמ רַאּפ

 בֹקֲעַיְלדיִנִּת .עׁשָּפ דיִנֵמ לּומ רֶׁשֹוי ץיִלַמ ןיִאּב
 ָפְׁשִַּב ונקרצו .םָּפְשִמּו קוח רַבְר
 :טֵּפְׁשִמַה ְךֶלֶמַה

 תיֵּבְׁשַי דקענה ןֵּבַבּו ּונֵֹודֲא ןֶתיֵא תַבָהַא ּונָל רֹוּכִזי דוע
 קֶדֶצְל וי םֹויִא איִצֹוי םֶּתַה תּוכְזִבּו .ּוננידְמ
 '?ּונָנֹודֲאַל םויה שודק יִּכ ּונֵניִר

 ןויצ לַעְו ףְריִע םִיַלָשּורְי לַעְו ףָמֵע לֵאָרְׂשִי לַע ּוניֵהֹלֶא יי ףמש שרקתי ןָבְבּצ
 :ְךֶלֵכיֵהְו ףךנוכמ לת ךֶחיִׁשְמ דָוָד תיֵּב תּוכְלַמ לַעְו ךָרֹובְּכ כמ

 לע ּךֶתֶמיֵאְו ְךיֶׂשֲעַמ לָּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ךֶדְחַּפ ןֵּת ןֵכְבּו
 וֲחַּתְׁשִיְו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ ְּךּאְרֵיְו ,תאֶרָּבַׁש המ לב

 תושעל ,תֶחָא הָדְנֲא םֶלָכ ושָעְיו ,םיִאּורְּבִה לָכ ְךיֶנָפְל
 ןמלשהָש ּוניִהְלַא יי ּונעדיש ֹומַּכ ,םִָלָׁש בֶבֵלְּב ךנוצר
 לָּכ לע ארונ ְּךְמִׁשְו .ָנִמיִּב הָרּובְנּו ְךדָיְּב זוע ּךיִנֵפְל

 ;ָתאָרְּבֶׁש המ
 הָוְקִתְו ְךיִאְרָיִל הָלֵהְת ,ךֶמַעְל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכבּו

 םיִלֲחַיְמִל הָּפ ןוחתפו ,ּךיִׁשְרֹורְל הָבֹוט
 תַחיִמְצּו ,ּךֶריִעְל ןֹשְׂשִו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ְךֶל
 ,ךֶחיֵׁשְמ ישי ןָבְל רַנ תכירעו ,ךדבע רודל ןרק

 :ּוניִמַיב הָרָהְמְּב =
 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירָׁשיו ,ּוחָמִׁשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו

 הָעְׁשִרָה לֶכְו ,ָהיֵּפ יפקִּת התלועו ,ּוליִגי הָנָרְּב
 'הלב 20 ףכ א  (פ"ע רוזחט)
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 1 ץֶרֶאָה ןמ ןֹורָז תֶלֶׁשְמָמ ריבעת יִּכ הָלְבִּת ןְׁשֶעַּכ הלְּכ
 רַהְּב ,ךיָׂשֲעַמ לָּכ לע .ְּךֶרְֵל התא ְךֹולָמְתִו

 ריִע םילשוריבו ,ּךֶרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןֹויִצ
 יי ךולמי ךֶׁשֶרָק יֵרְבִרְּב בּותְּכּכ .ףשרק

 ;הָיולְלַה רודו רֹורָל ןויצ ְךִיהלֶא םֶלֹועְל
 בּוְּכַּכ .ךיֶרְָלַּכִמ הולָא ןיאו ,ךֶמֶׁש אָרֹונְהּתַא ׁשֹודְק

 שדקנ שודקה לֵאָהְו ,טָּפְׁשִמַּב תֹואְבְצ "יי בגו
 :שודלה ְךֶלֶמַה .יי הֶּתַא ףורְּב :הָקְדְצִּ

 ונתממורו , 5 תיצרו ונתוא ָּתְבַהֲא ; םיִמַעָה לַּכִמ ּונָּתְרַהְב הָּתַא
 נָּכְלַמ נֵּתְבַרְקְו ,ךיֶתֹוְצְמְּב נתְשדקו , תונושְלַה לָּכְמ ₪

 : : ארק ונילע שודקהְו לודָנה ךֶמְשְו , ךֶתָדֹובֲעַל
 הָׂשּורְקִל הַָה תָּבַׁשַה תנשי םוי תא הָבָהַאְּב וניֵהלַא יי ּונָל ןֵתִּתַו

 הָחיִלָסְלְ הָליִחְמִל ,הָזַה םיִרָפַּכַה .(םוי תֶאָו הָחּונְמְִו
 ארקמ הָבֲהַאְב תש ,ֵּניִתֹונֹוֲע לב תֶאוב לחמלו ,הָרֵּפַכְלּו

 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רָכז ׁשְרֹק
 רכָזיו דקפיו עַמָׁשִיַו הֶצְריו .הָאָרְי עיִנָיְו אביו הָלֲעַי ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניהל

 ,ףֶרְבַע דוד ב חיִׁשַמ ור ,ּוניֵתֹוכֲא ןורכזו ,ּוננודקפו ּונֵנֹורְכִז
 הָטיִלְפִל ,ףיֶנְָל לֵאָׂשִי תיֵּב ףֶמֵע לָּכ ןורכזו , ףשרק ריִע ִיַלָׁשּורְי ןורכזו
 עי ּנַרְכָ ,הֶזַה םיִרּּפַּכַה םויִּב םֹולָׂשְלּו .םִָיַתְל ,םיִמֲחַרְלּו דָסֶחֶלּו ןחל . ,הָבֹוטְל
 רַבְדִבּ ,םִייַחְל וב ונֲעיִשֹוהְו ,הֵבָרְבִל רב ּונֵדְקַפּו ,הָבֹוטְל וּב ניַהלֲא
 לָא יִּכ ,ּוניניֵע ףילָש יִּב ,ּונֵעיִׁשֹוהְו וניִלַע םֶחֵרְו .ּוננָתְו םּוח םיִמֲחַרְו הָעּושי

 ; הָּתִא םּוחַרְו ןּונַח ,ְךֶלֶמ

 יִּכ .רעש תַליִֵעְנ תַעְּב .רעש ּונָק חַתֶּפ לח
 :םוי הָנָפ

 ש"י" ומ ו ו יו

 ט"ע שוריפ
 יְראַפ ןעֶרעוֶו לעֶמיִה םעֶד ןופ ןעֶרֶעיומ רֶעיוט םעֶד זְנּוא ןעֶפֶע רעֵׁש ּונָל חת

 .בוי גאַמ רעֶד ןעֶד יי הופ י? . ןעֶסאָלְׂש הָלִפְּת רעֶזְנּוא סאָד ,הָלַפְּת זופ
 :  ןייֵגּוצְקעוֶוַא ְךיִז טְרעֶק רֹוּפַּכ יד סאוָו םייַצ רעד ןיִא ןיינפיורא לאָו

 םויה 9 20 'א (ם"ע רוותפו |
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 האובנ .הָנפיו אבָי שָמְָשַה .הָנֶפַי םֹויַה קיח

 :ךירעש
 ,אָנ לחַמ .אָנ חַלֶס .אָנ אָש .אָנ לֶא אָנֶא קרח

 שובָּכ .אָנ רַפָּכ ,אָנ םֶהֵר ,אָנ לֹומֲח
 :ןוַעְ אטַה

 תֹונֹוֲע לַחֹומ תֹודיִסֲחַּב גַהְנְתִמ םיִמֲחַר אֵסְּכ לע בֵׁשֹוי ְּךֶלֶמ לא
 הָחיִלְסּ םיִאָמַחְל הָליִחִמ הָּבְרַמ ןושאר ןושאר ריִבֲעַמ ,ומע

 : ;לֹומְנּת םָתֵעְרְכ אל , ַחּורְו רֶׂשַּב לַּכ םִע תוקרַצ הֶׂשֹוע . םיִעְׁשֹוּפַל
 שלש תיִרְּ 'םויה ונל רב ,הֶרָשָע שלש רמול וגל תירוה לא
 ןָנֲעַּב יי דריו בּותַּכָׁש ֹומְּכ . םֶדְקִמ ויָנָָל יָּתְעַדֹוהְׁש ומְּכ ,הָרְׂשֶע

 3 םֵׁשְב ארקיו םָׁש ומע ביתו

 : :אָרְקיו וינּפ לע 0 רובעיו
 דָסָח רצונ . תֶמָאְו דָסִח ברו . םיפא ְךֶרֶא . ונח םּוחַר לא .
 ונְנועל ָתְַלָסְו .הקנו הֶאָמַחְו עשפו ןוָע אשונ ול

 ונֵּכְלַמ ונָל לֵחְמ ּונאָמֲח יִּכ ּוניִבֲא ּונָל חַלֶס : ּונֵּתְלַחְנּו ונְתאָמֲחְלּו
 : ףיִאְרֹוק לבל רָסָח ברו חֶלַמְו בוט ינדא הָתַא יִּכ ונעַשפ יִּ

 ּףֶתָכְרְב ףמע לע הָעּוׁשְיַה ַײל , ּוניֵלֲע יו םֵחֵרְּת ןֵּכ םיִנָּב לַע בא םֶהֵרְּכ
 יִרְׂשַא תֹואֵבְצ יי ; הָלָמ בקעי הלא גנל בָגָשִמ ּונָמִע תֹואָבְצ יי } ; הָלָס
 ;ּגנַאָרק וי וננעי ךֶלֶמַה הָעיִׁש וח ַײ} :ָךּב חמוּב םָדָא

 עי ו, או-7

 ט"ע שוריפ
 טְרעֶק רוּפִּכ םוי גאָט רעֶד "₪ םויַה

 מייג ןּוז יד שמשה .קעֶוֶוַא ףיִז

 הָאֹבָנ ,קעוֶוַא ְךיִז טְרעק נּוא רעֶטְנּוא

 : ןערעוט עֶנייַד נוא ןָמּוק רעֶמאַל + ירא

 ְךיִא טאָנ ךיר םעֶּב ךיא א אָנָ
 עֶרעֶזנּוא .גאָרְמְראַפ אנ אש , םעֶּב

 לחומ ייז נּוא ּבינְראַפ יי חלפ . דָניִז
 ךיד םעֶראַּבְרעֶד יי  דֶניִ עֶרעְֶנּוא
 ויָז רפב ,זְנּוא רעֶּביִא םֵחַרְמ ְךיִז ייז גוא

 90 (ט"ע רווחט)

 גָניוִוְצאַּב ׁשֹובָּכ . רָנִז 2% רֵּפַכְמ

 תוגושל ןעֶּביִ טְנאַמְרעֶד אד ענו םִע
 רֶע טאָג ןעֶמעֶּב ריִמ ןעֶד ,הָחיִלָס ןופ
 סאוָו תֹוריֵבֲע יד ןייז %חומ זנּוא לאָז
 רעֶד ןּופ געט ןעֶּביִז יד ןיא ןּוהמ ריִמ
 םאָד ,םיִרָביִא ןעֶּביִז יִד טיִמ . ְךאוָו
 נוא ,רָנעָה ,גָנּוצ נּוא ,ליומ ,ןעֶגעֶז
 (ץְראַה נּוא ,ןעֶרֶעיוא נּוא ,ןעֶגיֹוא ,םיִפ
 ימו 8



 הליענ תלפת 208
 ָנֲֹא ּהָי רָמְשּת תֹונֹוֲע םִא ,ֹאָרָוָּת ןַעַמְל הָחיִלְסִה ּףֶמֵע יִּב

 = "רֹומֲעַי ימ
 הָתאָׂשָנ רֶׁשֲאַכְו .ְּךֶדֶפֶח לֶדונְּכ הָזַה םֶעָה ןועל אנ חַלֶס

 * ;רמאָנ םַשו הָנֵה דַעְו םִיִרְצִמִמ הֶזַה םִעָל
 ;ךיִרָבְרִּכ יִּתְחַלָס יי רֶמאֹיַו

 ריִעָהְו ּוניֵתֹומְמֹוׁש הפרו ְּךיֶניֵע חַקֶּפ עמשו נא יַהלֵא הסה
 םיִליִפִמ ּונְחַנֲא וניִתוקְרִצ לע אל יִּכ : היִלַע ףִמש אָרְקִנ רֶׁשֲא

 הָחֶלֶס יִנדֶא הָעָמְׁש יָנֹדֲא + םיִּבַרָה ד ךיִמֲחַר לע יִּכ נפ ונינונחת
 ארקנ ךְמִׁש : יַחְלֶא דנַעַמְל רַחַאּת לַא הֵׂשֲעַו הָביִׁשְקַה יָנֹדֲא

 : ףִמַע לַעַו ּךְריֵע לע

 ,רֹומְנִּת םִא ןיד םוקי ימו .רֹומְׁשִּת םִא אָמָח דֹומֲעַי יִמּו
 ְךֶל םִנ םיִמֲחַרֲה .רמאל יִּתְחַלָס ְךֶמֶע הָחיִלָסַה

 תעד ,םיִלָכֵּת לֵאְו הָאר ּוניֵתֹולַד ךודכד : רומכל ףתדמ
 לכש חור .ןוטקו לֹודְג ,םיִלָשַה ּונָצְפָח ףיכרד ביתנ
 תַבָׁש ְךֶלֵצִּב ,םיִלֵאַהְו קזח ףנוצר ַחֹּכ יִרָוּבִנ ,םיִלֲחַה
 : הָבֲאַדְל ּופיִסֹוי אל| וחי ָךְתיֵּב ,הָבָדָנ לֵּבַק םיבש
 וארו ולֲעַי זַא ,הָבֵהְדַמּו שנונ תיִּבְׁשַּת חֶדֵנְו דבוא

 +הבידנ ַחּורְּב

 ט"ע שוריפ

 ןעֶצְנאג טְסְלאָז נד םיִלְׁשִה , ְךיִד ריִמ ןיימשאב ןעֶנעֶק טעוֶו רעו דוממ יִמְו

 ןעֶמיִה טְסעוֶו ּוד ןעוֶו ריִד ןעֶגעֶקַא
 .ןייז לַחומ טיִנ נּוא דֶניִז עֶרעֶזְנּוא
 דְנאַטְׁשעַּב א ןעֶּבאָה טעו רעוֶו נּוא יפי
 םעֶד ןּוהְמ גּוא ןעֶגיִדְנֶע טְסעוֶו ּוד ןעוֶו
 .ְךאַפ םאָד חָחיִלְפמ , זָנּוא ןיִא טָּפְׁשִמ
 ןעֶמעּב םּורעֶד , ריִד טיִמ זיא גְנּוּבעֶג
 .ְךאַפ ּבאָה ְךיִא ןעֶנאָז טְסְלאָז ָזְךיִד ריִמ
 גְנּורעֶגאַּב םָד ףאד ,דָניִז עֶרֶעייֵא ןעֶּבעֶג
 .םִעְר ןעֶסיוִו וצ זיִא ץֶראַה רעֶזְנּוא ןיפ

 ןעֶטעֶּב םגרעְר , געוֶו ןייד ןּופ גְנאַנ

 90 (₪"ע רווחמ)

 יֵרֹוּבִנ , הָׁשַקַּב רעֶזְנּוא ןעֶלּופְרעֶר גוא

 חֹּכ ןטקראמש ןייֵא ןעֶּבאָה םאוָו יד טי

 נּוא ייֵז קְראַטְׁש קמ , הָרֹוּת רעֶד ןיִא

 חַבּוׁשְּת ןּוהמ םוָו יִד ול ,ייז ניִטְפעֶרְק
 ןיא זיג ,ןעֶמאָש ןייד ןיִא ןעֶציִז ןעֶזאַל

 ׁשֶדְקַמֲה תיֵּב סאָד זיא סאָד זיוה ןייד

 לארשי יִד ויצנ .ןעָהיִלְּב יז ןעֶלאָז

 ןְלעֶו נגא םִיַלָׁשּורְי ןייק ןיינפיוא ןעֶלעוֶו
 פיט שֶדְקַמֲה תיֵּב ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶנ

 : טיִמעֶג גיִליוִואַּב ןייַא
 םולש = 6
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 ריִבֲעַמ .ומע תנוע לחומ תֹוריִסֲחַּב גַהְנְתִמ . םיִמֲחַר אָסָּכ לע בֵׂשֹוי ףֶלֶמ לַא
 תֹוקָדְצ הָׂשוע םיעשופל הָחיִלְסִו םיִאָּמֲחְל הָליִחְמ הָּבְרַמ .ןושאְר ןושאר

 .הָרָשָע שלש רמול נָל ָתיִרֹוה לא } לומַנִּת םָתָעָרְכ אל ַחּורְו רָשַּב לָּכ םֶָע

 ומְּכ ,םֶרְקַמ ויָנֲעְל ְּתְַדֹוהׁש ןמּכ ,הָרָׂשֶע "שלש תיִרְּב םויַה "ל רָב
 2 םשְב אָרְקִיַ ,םָׁש ומָע בֵציִתִיַ ָנֶעָּב ַײ יי דרי בּותַּכָׂש

 ;אָרְקִיַו ויָנָּפ לַע יי רֹובֲעַיַ

 ,םיִּפָלֲאְל ממ רָצונ .תַמֲאְו דֶסֶח ברו . םִיַפא הר . ןּונַחְו םוחר לֶא .ַײ ַײ
 ּונָּתְַחנּ ונֲתאָמַחְלּו ּוניְנועל ּתחַלָס .הקנו הָאָמַחְו .עַׁשָפְו ןוָע אָשונ
 בומ יָנדֲא הָּתַא יב ּונֲעָׁשָת יִּכ נלַמ גנָל לֵחְמ "ּונאָטַח יִּכ ּוניִבָא ּונָל חל

 : יאק לכל דַסַח בֵרְו חָלַמְו

 6 ןמקה המלש תוזורחה ישארב רבחמה םש

 ,תַמַצ ינשלמו לב רֶׁשֹ ץילמ ,תָמָעַה ֶׁשֹו
 ְךיֶנָּפ רֹואְּב ונמוקה ;תַמַה תֹומְּב אֹלְו םיִיַחַּב ץֵפָחָה
 םֶרֶמ .אֵצָמְי רָפֹוּכ תחש תֶדְרַמ םויק .הָצִמְתִי ןֹוּבְׁשֶחְו

 ;הָצר יַ ּוניִּפ תובדנ .אָצַי רובד דוע אָרְקִנ
 ריִבֲעַמ .ומע תונוע לָחומ תֹודיִסֲחַּב גֵהַנְתַמ .םיִמֲחַר אֵסַּכ לע בֵשֹוי ְךֶלֶמ לא

 תוקָדְצ הָשוע םיִעָׁשֹוּפַל הָחיִלְסּו םיִאָּמַחְל הָליִחְמ הָּבְרַמ . ןֹוׁשאָר ןושאר
 ,הָרָׂשֲע שלש רמול ּונָל ָתיִרֹוה לא ;לֹומְנִּת םָתָעַרְכ אל ַחּורְו רָׂשָּב לָּכ םָש
 ומ ,םֶרָקִמ ויִנֲעָל ָּתְעַֹוהְׁש ומָּכ .הֵרָׂשָע שלש תיִרְּב םויַח ול 'רֶכְ

 2 ' םֵשְב אָרְקִיו . םָש ֹומִע בֵצֵיְתִיַו ןָנֶעָּב ַי רי בּותַּכָׁש

 : אָרְִַ וינּפ לַע יו רובע
555 

 ט"ע שוריפ |
 םיִנ ןעֶלאָז ריִמ סאָד םּויק ןייא ןעֶּבאָה טיִמ ןעֶגאָז ריִמ סאוָו סאָד פיי; םּולָׁש

 ,םָנֵהיִג ןּופ ּבּורְג םעֶר ןיִא ןעֶרעֶדיִנ תֹויִׂשְרִּפ יד ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא
 .םיוא ןייא ןעֶנּוּפעֶג רימ ןעֶלעוֶו ןעֶד 45 טיִמ ןעֶמייֵרְּבְָא ּוטְמְלאָז תֹונַּבְרִקַה
 רעֶדייִא פנ .תונוע עֶרעֶזְנּוא ןופ גָנּוזייֵל ביִרְקַמ ןעֶּבאָה ריִמ ירו .ךיילג תַמא
 רייֵר יד רַעְרָייַא דל .ףיד ןעֶפּור ריִמ .ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא תֹונָּבְרִק ןעוֶועֶג
 ןופ םיורָא טייֵג םעֶּבעֶג רעֶזְנּוא ןּופ ,רָשֹוי ץיִלֵמ םעֶד לֵּבִקִמ א "רש ץילמ
 .אָּב טאָו ּוטְסְלאָז ףֹובְדִנ ,ליומ רעֶזְנּוא .ןעֶּבְראַדְראַפ ְֵלאָ ןֵמָׂש םעֶד נּוא
 רעננוא ןןּופ גני וואַּב סאָד ןעֶגיִליוִו טְכיִל רעֶד טיִמ ףיֹוא זנוא לעָמְׁש ניקה
 : ליומ ריִמ ןעֶלעוֶו פיל ,הָניִכָש .ןייָב ןופ

 םיכורמ 6 90 (מ"ע רוזחמ)
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 : ירוק לֵב דָחָח ברו

 םתולָפְשִמו םרוסחמ . הרצק םתִעַדְו ךמע יִכְרִּב יִּבּורְמ
 ,אָרקַנ םרמ ונָניִגֲה הָניִּב אָנ + הֶרְּפַסְל ולכוי לב

 .הָעיְנמ יַעדֹוי ולַּכ םנו ּופָס ;אֵרֹונַהְו רֹוּבִנַה לודגה לאה
 ונְרתונ םיִמּורֲע ,הָעיִּבַהְל םנושל הנעמב תֹולָפְּת רדס
 ןיֵא םיִנָפ :הָעּושי ונגשה אל ןֵכ לַע ,הָעְרַה הָתְבִרְו
 . תולסמ וניועהו ונדרמו ּונֲעַׁשַּפ ,תֹולֵחְל ףינפ ונָל
 םיִדְמֹועָה .תולהת יֵבְרֲעַמְּב שקבנ דַבְל ₪ הָקָדְצ

 + תולילב 6 י תיֵבְּב

 תֹונֹוֲע לֵחֹומ תֹודיִסֲחַּב גֶהְנְתַמ ,םימחר אָסָּכ לַע בשוי ְךֶלֶמ לא
 הָחיִלַסּו םיאטחל הָליִחְמ הָּבְרַמ . ןושאר ןושאר ריִכֲעַמ .ומע

 ;לימגת םתַעְרַכ אל , ַּורְו רָׂשַּב לֵּכ םִע תֹוקָדְצ הֵׂשֹוע םיִעְׁשֹוּפַל

 שלש תיִרָּב םֹויַח ונל רָבְו ,הָרָׂשֶע שלש רמול ונל תירוה לֶא
 ןנָעָּב יי רֶריו בּותָּכָׁש ומְּכ , םֶדֶקִמ ויָנָעְל ָּתְעַדֹוהֶׁש ומְּכ ,הָרָׂשִע

 :יי םֵׁשְב אָרְקִי ,םָש ֹומִע בֵצֵיְתִיַו

 ,אֶרְקִיַו ויִנָּפ לע יי רובע
7655 57 

 ט"ע שוריפ
 ןופ ׁשיִנעֶפְרעֶראַּב םאָד יגוצ םיִּבּורְמ

 רֶעייֵז נוא לֶהיּפ זיִא קְלאָפ ןייַד
 ייֵז רָמולּכ ,ץֶרּוק ןוא ןיילק זיִא לבש
 ראפ ןעֶמעָּב ּוצ טיִנ לָכֵׂש ןייק ןעֶּבאָה
 רֶעייֵז נּוא גְנאַנְּפָא רֶעייֵז פלח , ריִד
 ןעֶלייֵצְרעֶרְסיֹוא יָנ ייֵז ןעֶנעֶק טעֶּבעֶג
 טעֶּב ְךיִא % ,טייֵקְלְהיֵפ ןעֶנעוֶו ןּופ
 גּוא גְנּוטְכאַרְט רָזְנּוא ייֵטְׁשְראַפ ְךיִד
 .ְךיִד ןעֶפּור ריִמ רֶרָייִא הָׂשִקַּב רעֶזְנּוא
 ןֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא טְנייַה ןעֶנעֶז רימ םיִמּורֲע

 90 (ט"ע רווחפ)

 יְזייֵּב רעֶזְנּוא נּוא ,םיקידצ ןופ טעקאנ
 ןעֶּבאָה תוריבע יד ןע סאָד , טייק

 ריִמ 93% , ריִד 1 ופ ליה ןייק םיִנ ריִמ
 ראפ ןעֶמעֶּב ּוצ םיִנָּפ ןייק טיִנ ןעֶּבאָה
 נּוא טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ּייִׁשְּפ , ריִד
 ריִמ נּוא ריר ןיִא ןעוֶועֶג דוךנמ ןעֶּבאָה
 ןעֶגעוֶו עֶטְכעֶר יִד טְמיִרְקְראַפ ןעֶּבאָה
 ראָנ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןעֶטעֶּב ריִמ סא;

 :ןיילא ריִד ןּופ
 שודק 6
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 רצונ . תָמֲאַו דָסֶח ברו .םיפא ְּךֶרֶא .ןּונַחְו םּוחַר לא . יי
 וְעַל ַּתְחַלָסְו . הקנו הָאָּטַחַו עשפו ןוע אֵׂשֹונ ,םיִפָלֲאָל דָסֶח

 נָּכְלַמ ּונָל לַחְמ ּונאָמֶח יִּכ ּוניִבָא ּונָל חַלָס ּונִּתְלַהנּו ונֲתֹאֵמַחְלּ
 :ךיִארוק לכ דָסֶח בֵרָו חָלֵסְו בוט יָנֹדֲא התא יִּכ ּונְָׁשָפ יִּכ

 תיִּבַרַמְּכיִביִנ לֵּבַק ,הֶרּוׁשְּכ ץילָמ םֶפ יִּכ הֶאְר שודק
 לֵא .הְרושק ּךֶרֶתָכְּב אֵהְּת םויה יִתָנַר .הרושת

 ,הָמיֵעְנ את יִתָלְפְתּו הַעָש יִתָעְוַׁש :הֶרּובְגָּב רֶזָאְנ
9 0 9 3 6 

 ביִמָתְו םייחל ּונֵקְקֹוחְּת .הָמֵּת תַעיִנְפַּכ ִתְעיִנּפ עַמְׁש
 ;הָמיָלְּב לע ץֶרֶא הָלֹוּת .הָמיִתֲחַה ּונָל

 ריִבֲעַמ .ומַע תונוע לַחּומ תֹוריִסֲחַּב גֵהַנְתִמ . םיִמֲחַר אֵסָּכ לַע בשוי ֶלֶמ א
 תוקָדְצ הֶׂשֹוע םיִעָׁשֹוּפִל הָחיִלְסּו םיִאָטַחְל הָליִחְמ הָּבְרַמ . ןוׁשאֵר ןושאר

 .הָרְׂשָע שלש רֵמול ּונָל ָתיִרֹוה לֶא ג למנת םַתַעְרַכ אל , ַחּורְו רׂשָּב לָּכ םִע
 ּמָּכ . םֶרֶקִמ ויָנֵעָל ְְּעַֹוהְׁש ןמּכ . הָרָשָע שלש תיִרְּב םויַה גל רב

 :ײ םֵׁשְב ארק . םָׁש מֶע בצי ןנעְּב יי יי דריו בּותַּכָש

 ;אָרְקִיו ויָנָּפ לע יי רֹובֲעַיַו
 *םיִמָלֲאַל רֶסֶח רצונ .תַמֲאָו דֶסֶח ברו . םופא ְךֶרֶא . ןּונַחְו םוחר לא ב

 1 ּונְָלַחְְ נֲתאַמַחַלּו וניִנועל ַהלָסְ .הקנו הֶאָטִחְו .עַׁשָּפָו ןוָע אָׂשֹונ
 בומ יָנֹדֲא הָּתַא טיי ונְעֶׁשַּפ יִּכ .ונבלמ ונָל ַחְמ | ּונאָטַח יִּכ ּוניִבָא ּונָל חַלֶס

 : ףיָאְרּוק לָכְל רֶמֶח בֵרְו הָלֵמְו

 עור לחמו חַלְס .יִדָמַעַמְּב יִתָבּוׁשְּת לֵּבִקְו טושּפ ְּךֶדָי

 ט"ע שוריפ
 םוצ ןעֶּבייַרְׁשִנֶא זְנּוא טְסְלאָז ּוד טק םַע זַא העָז טאָנ רעֶגיִלייֵה האי שודק

 רעֶזְנּוא ןעֶניִמיִנאַּב טְסְלאָז וא ןעֶּבעֶל זָנּוא ןופ טְאָלעֶגְסיוא ְךיִז טאָה
 טְסאָה וד סאָוָו טאָנ ודי ה , הָמיִתֲח יִנייֵמ לֵּבִקְמייז ,ץילמ רֶניִמְראַפְטְכעֶרַא
 ;טְשיִנ ףיוא טְלעוֶו יד ראָנ ןְגְנאָהעֶגְפּוא טְלאָו יא יו ְךייַלְנ הָלִפְּת ןופ 'בייֵר

 ייז גּוא דְנאַה ןייד םיוא ּוצ טו ְךֶרָי וצ תֹונָבְרַק ןעֶגְנעֶרְּב וצ .טְרְהעֶמעֶג
 ייֵמְׁש ךיִא זַא הָבּוׁשִּת ןיימ לַּבַקְמ יָנֲא טְסיִּב ור סאוָו טאָג ּוד לא . ריד
 נוא ּביִנְראַפ תְפ , ריד ראַּפ םעב גוא ןיימ םעֶנְרַפ ,םייקראמש טיִמ טְראָנעֶג
 שי הפ ,םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב עֶנייַמ לחומ ייֵז .,סיִז ןייז לאו הל ןיימ נוא ייֵרְשעֶג

 טָאג } 20 (טיע רווחמ)

 שיר שי" ששי"ל ע"א ע"י
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 .ידרועמו ידוד ְּךיֶרָחַׁשְמ תַבֹוטִּבקֹוסֲעַו אנ הָנָּפ ,יִדְּבֲעַמ

 :יִדָעַּב ןֵנָמ יי הָּתִאְו

 תנוע לֵחֹומ תֹודיִמֲחַּב גַהְנְתִמ םיִמֲחַר אֵסָּכ לַע בֵׁשֹוי ְךֶלֶמ לֵא
 הָחיִלְסּו םיִאמַחְל הָליִחְמ הָּבְרַמ ןושאר ןושאר ריִבֲעַמ .ֹומַע

 : ;לֹומְנִּת םָתָעְרִכ אל , חּורְו רֶׂשָּב לָּכ םִע תֹוקָדְצ הֶׂשֹוע ,םיִעְׁשֹוּפַל
 שלש תיִרְּב םויה ּונָל רָכְוּו .הֶרְׂשֶע שלש רמוק ּונָל ָתיִרֹוה לַא
 ןָנֲעַּב יי דרג בּותָּכָׁש ומִּכ .םֶרְקִמ ויָנְָל ּתְעַדֹוהָׁש ומְּכ ,הֶרָׂשֶע

 :יי םָשָב אָרְקִיַו םָׁש ומָע בצת

 : :אָרְקיַו ויִנָּפ לַע יי רובעי
 דָסֶח רצוג . תְמָאַו סח ברו . םיפא ךֶרָא . ןּונחו םוחר לא ,ַײ =

 ונָנועל ַּתְחַלַסְו . הק הָאָמַחְו עַׁשָפְו ןֹוָע אָשונ . םיִפָלֲאָל
 נַּכְלַמ ונָל לחמ ונאָטַח יִּכ ּוניִבֲא ּונָל חַּלֶס ; ּונֵּתְלַחְנּו ונֲתאָמַחְלּו
 : ףיארוק ילָכְל רֶסֶח 'בֵרַו חֶלֵסְו בוט יָנדֲא הָּתַא יִּ ;ּונעָשַפ יִּכ

 בֵׁשָהְו .קֶחְצִי תדקעו םֶהְרְבִא תיִרְּב רֹוכְז
 :ךֶמש ןעמל ּונֵעיִׁשֹוהְו בקעי ִלֲהֶא תובש

 ,ּוניֵרָי תַלְזֶא יִּכ האר .ּונְרְּפ ךנעמל קזח לֵאוג
 ּונְרֲעַּב ןיא עינפמו .ּונְריִסַח ּודְבָא יִּכ רוש
 ונעישוהו לֵאָרְׂשִי תיִרֵאְׁש לע םיִמֲחַרְּב בּוׁשְו
 יָה .תֹוזּוחְמַהְו שרוקה ריִעָה :ךֶמֶׁש ןעמל

 ט"ע שוריפ
 גּוא דְנייַרְּפ ןיימ טְסיִּב גד סאָוָו טאָנ
 קַסוע ייֵז נּוא ְךיִז רעק רעֶקְראַטְׁש ןיימ
 ןעֶטְׁשְראַפ םאוָו יִד ןופ תובומ ןיִא
 טאנ וד נוא זו הפו | הָלַפְּת טיִמ ְךיִד

 ;רעֶציִׁשאַּבַא ריִמ ראַפ טְסיֵּב
 טייֵהְרעֶכיִז יד זְנּוא קְנעֶרעֶג זוג רוכז
 ןופ הָדָיִקִע יִד נּוא םֶהְרְבַא ןּופ |"
 גּוא ןעְֶהּוׁש יד םּוא רעק נוא קָחְצִי

 20 (8"ע רווחמ)

 תא ייציִשיה} , בקעי ןּופ םיִׁשָרְדִמ יִּתַּב
 . ןעֶמאָנ ןייד ןעֶליוומּא זנּוא .ףְלעֶה
 רֶקְראַטְש ₪ טְסיִּב ּוד סאוָו םאָג וד לוג
 פער ןופ סיוא זְנּוא זייל , רעֶנייֵלְרעֶר
 גוא בוש] , ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵד ןּופ עֶרָה רֶצָי
 םעֶר ףיוא תֹונָמֲחַר טיִמ םּוא ְךיִז רעק
 גוא ונציה , ןדוי יד ןּופ גְנּוּבייַלְּבְרַּביִא
 ,ןעֶמאָנ ןייב ןעֶליִוְמּוא זָןּוא ףִלעָה
 ריעה 80



 הליענ תלפת
 הָּפְרֶהְל תועּובמ ָהיֶרֵמֲחַמ לֶכְו .תֹוזָבְלּו

 815 זנק

 בֵׁשָהְו :תאזה הרתה קר רויש ןיִאְו .תֹוזּונְגּו
 :ךמש ןעמל ּונעישוהו בקעי יִלֲהֶא תובש
 .ּךְרובְכ אָסָּכ יִנָּפְל לעת .ךיִדלסמ תַקְנָא קיח

 ַעָמֹוׁש .ְךיֶדֲחַיְמ םַע תולאָשִמ אלמ
 ;ְךיֶרָע יִאָּב תולפת

 םויה םַנ .םיִמָלֹוע תַעּוׁשְּת יֵיַּב עשונ לֵאְרְׂשִי
 הֶּתַא יִּכ .םיִמֹורְמ ןֵכֹוׁש ְךיִּפִמ ּועְׁשְוי
 ;םיִמָחַרָה לַעַבּו תֹוחיִלְס בר

 . הָניִכְׁשַה יֵתְנַּכ תחת ודי לֵצ ּונֲאיִּבִחַי
 .הָיִבָהְ בוקע בֶל ןוחְבי יִּב ןוחי ןוח

 "לא 6" טל ים לא

 שוריפ
 גּוא םִיַלָׁשּורְי טאַמְׁש עֶניִלייֵה יִד יט
 םּורַא םוָו טעֶמׁש עֶנייֵלְק עֶגיִרעֶּביִא יד
 ּוצ נּוא רנאַׁש וצ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז רֶהיֵא
 עֶגיִטְסּולְג עֶרֶהיִא עֶלַא נּוא גְנּוּביֹור
 ןְמְלאַהאַּב נוא ןעֶקְנּוזעֶגְנייַא ןנעֶז םיִלַּכ
 טיִנ זָנּוא זיִא םֶע נגא זיו , ןעֶראוָועֶג
 ,הָרוּת עֶגיִזאָד יד ראָנןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא
 טְסְלאָז ד כשמו .ףיררימ ןעֶמעֶּב םּורעֶד
 יִּתַּב יִד נוא ןעֶלְהּוש יִד ןעֶרעֶקְמּוא
 ןְנּוא ףֶלעֶה נא בקַעַי ןּופ םיִׁשָרְדִמ

 ; ןעֶמאַנ ןייַד ןעֶליוִוְמּוא
 םוָו יִד ןּופ ייֵרְׁשעֶג םאָד ּדידלפִמ תַקְנָא

 ראַפ ןיינפיוא לאָז ךיִד ןעֶּביול
 סאָד לֶהיִּפְרעֶר אמ .דובָּבַה אֵסְּכ ןייב
 ןֶגיִצְנייֵא סו קְלאָפ םעֶד ןופ טעֶּבעֶג
 יד ּוצ טְסְרעֶה ור ןעֶר עמש היי

 90 (₪"/ רווחמ)

 ט"ע
 ריר ּוצ ןעֶמּוק סאוָו יִד ןּופ תֹולְפִּת

 :ְךיִד ןעֶמעֶּב נוא
 ןעֶרעוֶו סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד עשינ לֵאָרְׂשִי

 ןייא טאָנ ףרוד ןעָפְלאָהְעְנ
 ףיוא טנייַה יז ןעֶזאָל ףֶליִה עֶגיִּבייֵא

 ּור ליומ ןייד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאַהעֶג
 עֶכיֹוה יד ןיִא טְסְהּור ּוד סאוָו טאָנ

 ןייֵא טְסיִּב ּוד ןעֶד "א יי . ןעֶלְמיִה
 ראַה ןייֵא נּוא גְנּוּבעֶגְראַפ ןופ ראה

 : תֹונָמֲחַר ןּופ
 ןְמְלאַהאַּב זְנּוא לאָז םאָנ יי ** ּונֲאיִּבֲהַי

 ןעמאש ןיִא ןֶנְראָּבְראַפ גוא
 ןופ לעֶניִלְּפ יד רעֶטְנּוא דְנאַה ןייז ןּופ
 ןעֶבּורַּפ םעוֶו טאָנ זַא ו" ,הָניִכְׁש רעֶד
 עֶנעֶגְראַּבְראַפ עֶרעֶזְנּוא ןעֶמְׁשְראָפ נוא
 "רעד זנוא טאָג לאָז טְלאָמעֶר ,םיִׂשֲעַמ

 ןעמערשב
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 יי .אָנ יזע הָזּוע ּוניֵהֹלֲא אָנ הָמּוק

 ;הָניִזֲאַה
 ןיִמיִּב .ןֹויְלֵע רֶתֵמְּב בֵׁשֹוי יִּתְחַלָמ ּונֵעיַמְׁשִי

 ונֲעְוַׁשְּב .ןֹויְבֶאְויֵנָש םַע עַׁשָוִהֶל עשי
 .;ונָל רזוע הָיָה יי .ּונֵנֲעַמ קֶדֶצִּב תֹואָרֹונ ְּךיֶלֵא
 . תוזוחה ישארב םותח יתמא רבחמה םש .ןומזש

 -רָסַח ברו םִיַּפַא ְךֶרֶא .ןּונחו םוחר לא יש יי
 עשפו ןוע אשונ .םיִפָלֲאָל רָסָח רֵצֹונ .תָמָאְו

 נְתאָמַחְלּו ּונֵנֹוֲעַל ְּתְחַלָסְו .הקנו הֶאָמַהְו
 ָּכ יִתואַרּב .הָיָמֲהֶאְו םיהלָא הָרָּכְזֶא : ונָּתְלַחְנּ

 ט"ע שוריפ חצנ ןורכז
 םיִמ ןעיִטָּפְׁשִמ זנוא נוא ןעֶמעֶראַּב = ריִצְו .וכו יִתֹואְרִּב .הָיְמֲהָאְו םיִהֹלֲא הָרָּכְזָא

 זיִא סאוָו ץֶראַה סאָד כ? , םיִמֲחַר תַדַמ ,הִיְּתְחַּת לֹואְׁש רַע תֶלָפְׁשִמ םיִהְלֶאַה

 .ןעֶטּוג וצ ןעֶטייֵרּבְנָא םָע םאָנ לאָז תֹובֵׁשֲחַמ עֶּטְכעֶלְׁש טיִמ טְמּורְקְראַפ
 .ְראַפ טאָג ו ,טאָנ ָנ רעֶקְראַטְׁש ןיימ ךימ | יקְראַטְׁש טאג רעֶזְנּוא ףיֹוא ייֵמְׁש הטופ

 ; הָלֵפְּת ןּופ יש רעֶזְנּוא וצ םעֶנ
 זנוא לאָז שיִנעֶגְראַּבְראַפ ןעֶטְׁשְרעֶּבייֵא ןיִא םָצּוז אָד רעֶד טאָנ יחס ּונָעיִמְש

 ףֶליִהַא טיִמ ןיִיִ .רֶניֵז עֶרֶעייֵא ןעֶּבעֶגְראַפ ּבאָה ךיִא ןעֶרעֶה ךעֶזאָל
 ןעֶנעֶז סאוָו קְלאַּפ םאָד ןעֶפְלאָהעֶג ןעֶרעוֶו לאָז דְנאַה עֶטְכעֶר ס'ִמאָנ ןופ
 ןייד ךרּוד תו .הָלָפִּת םיִמ ריִד ּוצ ןֶעייֵרְׁש ןוהט רעֶזְנּוא ןיִא ּונֵשְּב .םּורֶא
 םיִעָשְר יד ןָא ןֶכאַז עֶגיִמְכְראַפ ןּוהְמ ּוצ ןְרעֶּפְטְנֶע זָנּוא ּומְסְלאָו םייֵקְגיִמְכעֶרעֶג

 : רעֶּפְלעֶה ןייֵא זְנּוא ּוצ ייז םאָנ גד היה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןייִא נּוא רעֶגיִמעֶראַּבְרעֶד ןייא טאָג ןייֵא זיִא ראַה רעֶד אָג םּוהָר לֶא יי -

 םְראוַו גּוא םיִעָשְר יִד ּוצ ןעֶראַצ ןייז טְרעֶגְנעֶלְרעֶד רֶע וו .רעֶגיִלעֶזְמייַל
 רֶע דג , טייֵהְראוָו נּוא דָסָח טּוהמ נּוא ןּוהְמ הַבּוׂשְּת ייז ןעֶלעוֶו רעֶמאַּמ
 .םֶהיֵא ְךאָנ תורוד דָנעָזיומ ייוָוְצ זיִּב טּוהמ ׁשְטְנעֶמַא סאוָו דָסֶח םעֶד טּוה
 גָנׁשְּב ןַה טּוהְמ שְטְנעֶמַא סאוָו דְניִז יִד לָחומ זיִא נוא טְנאָרְמְראַפ יִרָ אָּׂשֹג
 רַעָד זַא זיִא םאָד דני עֶנייֵז ןופ ןייֵר ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד טְבאַמ וא דיִזָמְּ ה
 גוא .דָניִ עֶרעֶזְנּוא וצ ןעֶּכעֶגְראַפ םְסְלאָז גּוא חל ,הָבּוׁשִּת טּוהמ שְטְנעֶמי
 ותּמ ְךיִא נא , אָּבַה םֶלֹוע גּוא לאלי ץֶרֶא דְנאַל םאָד ןעֶּבְרַא זנּוא ךאָמ

 ןעקגערע3 0 20 -(ש"ע רווחמ)

 תָעוָׁשְל
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 תַלַּפְׁשּומ םיִהלֲאָה ריִעְו .הָיּונְּב ּהָלֵּת לע ריִע
 וניניֵעְו הָיְל ּונָא תאז לֶבְבּו .הָיַּתְחַּת לואָש דע
 יֵנְפִלְו ,יִלְנְלַנְתַה ּוניֵלָע םיִמֲחַרָה תדמ :י .ּהָיָל
 םיִמֲחַר ךמע רַעְבּו .יליפה ונתְנחת ךנוק
 :יי ,ילחל שאר לָכְו יוד בֶבל לֶכ יִּכ .ילאש
 ירעשבו ,תֹוביִתהִרְׂשֶעׁשלָׁשִּביִתֹורתְייִּתְכַמִּת
 יִנָּפַחיִש יִּתְבַפָׁש ןֵבָל .תֹובָלְׁשִנ אל יִּכ תועָמְד
 תשלש תּוכְזִבּו הֶלָאְּב יִנֲא ַחּוטְּב .תובל ןֵחֹוּב
 ,תֹויְכְּב לֹוקֲַעַמֹוׁש ְךיֶנְפְלִמ ןֹוצָר יִהְי :י .תֹובָא

 חצנ ןורכז ט"ע שוריפ
 ןעֶמּורְּב ּוהְּט נּוא טאָג ןָא ןעֶקְנעֶדעֶג |

 ,םֶהיֵא ּוצ הָלְפִּת טיִמ ןֶעייֵרְש גּוא
 טאטש םיִמאָג העְז ְךיִא  ןַא יִחֹואְָּכ
 ןיִּב טְרעֶדיִנעֶג ןעֶראוָועֶג זיא םִיַלָׁשּורְי
 נא ככ ,ּבֹורְג ןעֶמְשְרעֶטְנּוא םעֶד
 ּוצ ראָנ ריִמ ןעפור ןעֶמעֶלַא םעֶד ןיִא
 ראַנ ןעֶפאָה ןעניוא עֶרעֶזנּוא נוא טאָג

 ּורְמ נוא ןעֶקְנעֶרעֶג ּוהְט ךיא טאָג רעֶּבעיל
 םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש ם'ִמאָג העָז ךיִא זַא ןעֶמיִרְּב
 .ּבּורְנ ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד זיִּב םֶרעֶריִנעֶג זיא
 רעֶדעֶי זא ןייֵטְׁש ךאַּפ ּוצ ןעֶּנעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו
 ןעֶטעֶּג לֶהיֵפ רֶעייֵז םיִאָרֹוגַה יֵמָי ףְראַדעֶּג דּוי
 רעֶסֹורְג א לשמל ,םִיַלָׁשּורְי םאָטְש רעֶד ףיֹוא
 רֶע טאָה ןְהּוו עֶביִלְטֶע םאַהעֶג טאָה רֶׁשֹוע
 ,ןיירא רעֶרְנעֶל עֶטייוֵו ןיִא טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא ייֵז
 יז א נוא ,תֹומְכָח ןעֶנְרעֶל ךיִז ןעֶלאָז יי

+ } 

 ףיד םיִמֲתַרֲה תַדַמ ּוד תנמ ,םאָנ וצ
 רעֶפעֶׁשאַּב ןייד םאָנ ראפ גוא ילו .זנּוא ףיוא 1 רעֶנְלעוֶו ריִמ ןעֶמעֶּב
 ,קְלאַפ ןייד ראפ טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר םעֶּב גוא םעֶּבעֶג רעֶזְנּוא ןעֶלאַפ ףאמ
 עלא נוא לא , תֹוריֵבֲע טיִמ קנארק נּוא ייונ ןעֶנעֶז רעֶצְרעֶה עֶלַא ןעֶד *
 זאָלְראַפ נוא ןעֶנְהעֶלְנָא קְראַטְׁש ְךיִמ ּוחְּט ְךיִא ייפ .קְנאַרְק ןעֶנעֶז פעק
 םָנייַה ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו תּוכְז םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָה העָג לאָז ףיא ְךיִמ
 סאָּד ןעֶזאַלְראַפ ךימ ךיִא ּודָמ ףיוא ,תּודָמ הָרָשָע שלש ריר ראפ ְנאָזעג
 ְהאָמ ןייק ןעֶרעוֶו ףיורַא ןעֶטְראָד יי ןעֶרעֶרְמ עֶרעֶזְנּוא סאוָו ןעֶרֶעיומ יד
 ןופ יי ןעֶסיִנְראַּפ ךיא ּוהְמ םּורעֶב טל .טְכאַמעֶגּוצ גּוא ןעֶרְנּוּבְראַּפ טיִנ
 טְרעֶביִזְראַפ ןיִּב ךיִא לי , רעֶצְרעֶה א טֶבּורְּפ רֶע סאוָו טאָג ראַפ הָלֶפְּת
 ייֵרְר יד ןופ תּוכְז ןיִא גוא ,טְנאַמְרעֶר אָ ּבאָה ךיִא סאוָו עֶגיִנאָד ש ךןיא
 טאָנ ריִד ראַפ ןעֶליוִנ רעֶד ןייז לאָז םִע יה , בקי , קחצי , םֶהָרְבַא , תובָא

 סָאװ 1ג 20 (ט"ע רוזחמ)
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 ונליִצְתו .תויהל ְּךְראנְּב ּוניֵתֹועְמִד םיִׂשִּתָׁש
 דַבְל ףל יִּכ .תֹויְרָזְכַא תושק תֹוריֵזְנ לָּכִמ

 ;יי .תויולת ּוניֵניֵע
 ריִבֲעַמ .ומע תונוע לַחֹומ תודיִסֲחַּב גַהַנְתִמ . םיִמֲחַר אֵסָּכ לע בֵׂשֹוי ךֶלֶמ לא

 תוקָדְצ הָשוע םיִעשוּפל הָחיִלְסּ 'םיִאָמַחְל הָליִחְמ הָּבְרַמ .ןושאְר ןֹוׁשאָר
 ,הָרָׂשֶע ׁשלְׂש רמול ּונָל ָתיִרֹוה לא : לֹומְנִּת םֶתָעְרַכ אל , ַחּורְו רֶׂשַּב לָּכ םִע
 ןמָּכ , םֶדְקִמ ויָנָעָל ָּתְעַדֹוהָׁש ומִּכ . הֶרָשָע "שלש תיִרָּב םויַה "ל רָב

 ;ײ ו םֶשְב אָרְקִיַנ . םש מע בצת ָנֶעָּב יי דֶרַַ בּותַּכָׂש

 : אֵרְקִיַו ויָנָפ לַע 5 רובַעיו

 .םיִפָלַאָל דָסֶָח רָצונ .תָמֲאְו דֶסֶח ברו . םִיַמא ךֶרֶא . , ןּונַחְו םוחב לֶא .ַײ יי
 : ּונָּתְלַחנּ נְתאַמַהְלי ּוניִנועל ַּתְַלָסְו .הקנו הָאֵטַחְו .עַשָפְו ןֹוָע אָׂשונ

 בומ יָנֹדֲא הָּתַא יִבָ ּונֶעֶׁשָפ יִּכ 'גנֵּכְלַמ - לָחְמ "ּונאַמַח ִּכ ּוניֵבָא ּונָל חַלְמ
 ;ףיִאָרּוק לֵבְל רֶמֶח בֵרְו חָלַמְו

 לַחְמּו חַלֶס .ןורושי תדע להק אָנ םֶהֵר קי
 ּונְֲׁשִי יַהֹלֶא ּונֵעיִׁשֹוהְו .םָנֹוֲע

 ּנָל בֹוטַה ְךְרֶצֹואְו .חַתִּפ םִיַמָׁש יִרֲעַׁש קי
 ,הַּתְמִּת לא ביִרְו עישות .חַּתְּפִת
 :ונעשי יַהֹלֲא ּונעישוהו

 ט"ע שוריפ חצנ ןורכז
 סאוָו תֹולְּפִּת עֶלַא גצ טְסָרעֶה ּוד סאוָו | םֶהיִא וצ ייֵז ןעֶלאָז דֶלעֶג ןעָפְראר ןעֶלעוֶו
 טְסְלאָז ןְד םיִָּׂתָׁש ,ןייֵוועֶג טיִמ ןעֶנעֶו זיִא לְהאָמ א ,ןעקיש ייֵז רֶע טעוֶו ןעֶּבייֵרְׁש

 זְנּוא 'טְסְלאָז נא ּנליִצִו ,לינאל ןייד ןיִא ןייז ּוצ ןעֶרעֶרְמ עֶרעֶזְנּוא ןּוהמ
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶפאָה ןייֵלא ריד ןצ 'טְרֶעייֵ ןעֶד ': . תֹוריִזָג עֶלַא ןּופ ןייַז ליצֵמ

 : הְליִה ףיוא ןעֶניוא
 -ְךאַפ חלפ , לֵאָרְׂשִי יִד ןופ גְנּולְמאַזְנייֵא םעֶד ףיוא ךיד םעֶראַּבְרעֶד < םֶתַר

 רעֶזְנּוא טאָג זנּוא ףְלעֶה וא ונטישוה] , דָניִז עֶרֶעייֵז לָחומ ייֵז גּוא ּביִג
 ןייד נוא רצו .לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶרעיומ יד זְנּוא ןעֶּפע יני* , רעֶפְלעֶה
 געירק ןייק נּוא ןעפלעָה טְסְלאָז ישי" ,ןעֶנעֶפֶע זְנּוא ּוטְסְלאָז רצוא ןעֶמּוג
 זנוא ה גוא ונצישוה| ,ןְנּוא .רעֶּביִא ןעֶהיִצְסיוא םיִנ ּומְסְלאָז .תויָנָעְרּוּפ ןופ

 ;רעֶפְלעֶה רעֶזְנּוא טאָנ
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 עז טנק הליענ תלפת
 תֹונֹוֲע לֵחֹומ תֹודיִסֲחַּב נַהַנְתַמ ,םימחר אָסְּכ לע בשוי ְּךֶלֶמ לא

 הָחיִלְסּו םיִאָמַחָל הָליִחְמ הָּבְרִמ . ןושאר ןושאר ריִכֲעַמ .ומע
 :לומנת םֵתָעְרְכ אל , ַחּורְו רָׂשָּב לָּכ םִע תֹוקָדְצ הֶׂשֹוע םיִעָׁשֹוּפַל
 שלש תיִרְּב םֹויַח ּונָל  רֶכְּו ,הָרְׂשֶע שלש רמול ּונָל ָתיִרֹוה לֶא
 ןנָעָּב יי דריו בּותָּכְׁש מכ . םֶדָקָמ ויָנֲעְל ְּתְעַרֹוהׁש ומּכ ,הֵרְׂשָע

 ;ײ םשְב .אְרְקיו .םש ּומִע בֵצֵיְתִיַו

 .אָרְקיו ויִנָּפ לַע יי רובעיו
 רָצונ ,תַמָאָו דָסֶח ברו ..םיפא ְרֶא .ןּונחו םוחר לֶא .י ַײ

 וננועל ּחחַלְסְו . הקנו האמחו עׁשָפְו ןוָע אשונ ,םיִפָלֲאָל דָסַח
 ונכלמ ונל לח ִמ ונאטח יִּב וניִבָא ונל חַלֶס 1 ונָּתְלְַנ ונְתאַטַחְלּ
 : ףיִאְרוק ֵכָל דָסָח ברו חֶלַסְו בוט יִנדַא הַּתַא יִּכ :ּונְעָשַפ יִּב

 נָא יִּכ % רַפָּכ 12 לַחְמ , 4 חַלָס ּוניִתֹובֲא א יחלו וניָהלֶא

 ומת אל היתינשו אוח הָּתַאְו . .רבע לֵצְּכ
 ,ֹונֲתָלַפְּת ךיִנָפל אבת (אָנָא יג ,ּוניֵתֹובֲא יחלא ּוניֵהלֲא

 ישקו םינפ יזע נא ןיאש ; ּונֲתָנֲחִּתִמ םלעתפ לֵאְו
 םיקידצ , 'וניֵתֹובֲא יהלאו וניַהלא 0 ךינפל רמול , ףרוע

 :ונאמה וניתובאו ונחנא לבא , ,ּונאָטָה אלו ּונְחַנֲא
 222 ערע ---7 ראשי

 הבג ןורכז
 ,רעֶנייֵז םעֶנעֶרְלאָנ ַא ןעֶפיֹוק .ּוצ ךיז ףְראַד עֶניִּבְלעֶז רעד ןופ רחוס א ייֵז ּוצ ןעֶסּיקע
 םיִא לאָז רֶע ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רעֶטייוֵוְצ רעֶד טְניֹואועֶג םאָה רעֶטאָפ רעֶד יוו טאָ
 פּוג א ןעֶפיֹוק ּוצ ְךיִז ףְראַד רע רֶלעֶג ןע קיש םֶהיֵא טיִמ טייִרְפעָנ רֶעייֵז ךיז ייֵז ןעֶּבאָה
 וע ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רעֶמיִרְד רעֶד ,רעֶטיִּפ - ּוצ ףעיִרְּב ןעֶּבעֶגעֶג טיִמ םֶהיֵא ןעֶּכאָה גּוא
 ףעֶלְּבְרעֶמְׁש זיא רֶע ןעֶד דלעָג ןעקיש םיִא לאָז םּוצ ןעֶּכיִרְׁשעֶג טאָה רעֶנייֵא ,רעֶמאָפ רֶעייֵז
 ןעֶגעוֶו ש םיִרֹוטְקאָד ראפ ףְראָד רֶע קנאבק רֶע ןעֶד רֶלעָב ןע קיש םֶהיֵא לאָז רָע רעֶטאָּפ

 רש
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 הליענ תלפת 18
 ,ּונְסַמָה ,ּונֵדָו ,ּונְעַׁשְרִהְו , ּוניוֲעֲה :יפוד ּונֵרַּבִד ,ֹונְלַזָג נגב ,ּונְמַׁשֲא

 , ּנְרַרָפ ,ּונְצַאְנ ,ּונרַרְמ ,רנצל ,ּונְבזּ ,עֶר ּונְצַָי :רקש ונֶלפמ
 ,ּוניֵעָּת , גנְבַעֶּת  ּונְתַחָׁש ,ּונֵעַׁשָר : ףרוע ונישק | נר ,ּונְעָשּפ ,וניוֲע

 :ּונעֵּתְעֶּת

 קידצ הֵּתַאְו ּונָל הָוָׁש אלו םיִבֹוטַה ְךיֶמַּפְׁשִמְמּו ףיֶתֹוְצִמִמ ונרס
 : ּונעָׁשְרַה ּנְַנֲאַו ָהיֶׂשֲע תֶמָא יִּכ ּוניֵלֲע אָּבַה ַּכ לע

 ב אלַה .םיִקָחֶׁש ןבוש היל רֵּפַסָנ הַמּו .םורָמ בָׁשֹוי ְךיֶנָפְל רמאנ המ

 :ַעְרַוי הָּתַא תֹולְגִנַהְו תורָּתְסִנֲה

 ,םיִבָׁש לֵּבקְל הָמּוׁשְּפ ְךְניִמיִו .םיִָעְׁשֹוּפַל דִי ןֵתֹונ הֶּתַא
 לַּכ לַע ריעל תודותהל וניֵהֹלֶא יי ּונֵדְמַלְתַ

 הָבּוׁשְתִּב ּונֵלְבְִתּו ּוניִדי קָׁשעַמ לדחנ ןעמל ֹוניֵתּונוֲע
 רֶׁשֲא ְךיֶרָבְד ןַעַמְל , םיוחינכו םישאפ .ךיֶנָפְל המילש
 יֵחֹוחיִנְל רָּפְסִמ ןיִאְו ,ּוניֵתֹובוח יִשָאְל ץק ןיא :ֵּתְרַמָא
 .הָעֵלֹותְו הָמר ּונֵתיִרֲחַאָׁש עדוי הֶּתִאְו ,ּוניִתְמְׁשַא
 ,ּונֵרְסַח הָמ ,ּונייח הָמ ,ּונָא המ .ּונֵָחיִלְס ָתיֵּבְרִה ְךֵכיִפְל
 ,ּונֵתָרּובְנ המ ,ּונֲֹּכ המ ,ּונֵתָעּוׁשי המ ,ּוניִתֹוקְדִצ הַמ
 לֶכ אֹלָה ,ּוניָתֹובֲא יֵהלאֵז ּוניֵהֹלֲא ַי ְךיֶנָפְל רמאנ הַמ
 םיִמְכָחַו ,ּויָה אֹלְּכ םֵׁשַה יִׁשְנאְו נפל ןיִאָּכ םיִרֹוּכִנַה
 םֶהיֵׂשֲעַמ בֹור יִּכ ,לָכָשַה יִלְבְּכ םיִנובְנו ,עדמ יִלֵבּכ
 הָמֵהְּבַה ןמ םֶדָאָה רתומו ,דיִנָפְל לֶבָה םַהְייַח יֵמיִו ּוהֹּת

 ';לֵבָה לֹּכַה יִּכ ,ןִיָא
 דֹומֲעַל ּוהֵריִּכַּתַו .שארַמ שֹונֲא ְּתְלַדְבַה הָּתַא !

 . םִאְו .לֶעְּפִּת המ ףל רמאי יִמיִּכ .ְךיֶנָפְל
 הָבֲהַאּב ּוניִהְלֶא יי ונלןַתתו :דָל ןֶּתִי המ קַדָצִ

 חצנ ןורכז
 ףייא ףיוא סע ןיִא ןייז ףאָנ רֶע טעֶו ,ןעֶּבעֶל סאָר ןעווועֶטאַר ןעֶנעֶק ףיז לאָז רֶע

 יִשיִראַנ עֶכְלעֶזַא ףאָנ טְסּולְג ךייַא סאוָוְראַפ טְנעֶז רֶהיֵא טְגאָזעֶג ייֵז וצ רָחֹוס רעֶד טאָה

 רעֶריִרְּב רֶעייֵא סאוָו טייצ ַא יֹוזַא ןיִא ןעֶמייֵה ןעֶנייֵל טעו רעֶמאַפ רֶעייֵַא זַא ןעֶד םיִמֹוׁש

 ףייַא לעוֶו היא ,סנארק ךיֶלְּבְרעֶטְׁש זיִא רעֶריִרְּב ןעקגאכק רֶעֶייַא ןופ ףעיִרְּב םעֶד

 ןעבעג 14 20 (ט"ע רווחמ)
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 .הוה םיִרּפְּכַה ז רוצ םוי תא (] הֶזַה תֵּבַׁשֲה םּוי תֶא הצשל)

 ןעמל ,ּוניֵתֹונוֲע לָּכ לַע הָחיִלְסּו הָליִחְמּו ץק
 יקח תושעל ּךיָלֵא בּושְנו ּוניִדָי קשעמ לֵדְחִנ
 םיִּבַרָה ּךיִמָחַרְּב הֶּתַאְו :םֶלש בבל ָךנֹוצְר
 .םלוע תַתָחְׁשַהְּב ץופתתאל יִּכ .ּוניֵלָע םֵחַר
 ותויהְּב ּוהֲאְרְק .ֹואְצְמִהְּב יי ושרד .רֵמָאָנָׁש
 ןוא שיאו .וכרד עֶׁשָר בוזעי .רַמֲאָנְו :בורק
 לֶאְו .ּוהמחריו 0 א בושיו .ויִתובָשחִמ

 .ביִטָהְל הָבְַמּ = ברו םיִּפַא ךראס םּוחָרְו ןּונַח
 התא ןיִאְו .םיִעָשְר תַבּוׁשְתִּב הָּתַא הָצֹורְו
 ינא יח םֶהיֵלֲא רֹומָא .רֵמאָנְׁש .םֶתָתיִמְּבְעַפָח
 יִכ .עָשְרה תֹומְּב ץֹּפְחֶא םִא .הָוהָי ינֹרָא םֶאְנ
 ובוש ּובּוׁש .הָיָחְו ֹוּכְרַרֵמ עֶׁשֶר בּוׁשְּב םִא
 ;לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּותּומָת הָמָלְו .םיִעָרָה םֶכיֵכְרַדִמ
 יָנֹדֲא םאָנ .עַשְר תומ ץֹפְחֶא ץֹופְחֶה .רמָאָנְ
 יִּכ ,רַמֲאָנְו :הָיָחְו ויָכָרְדִמ ֹובּוׁשְּב אֹלָה .הָוְהָי
 ,הִוהְי יָנֹרֲא םִאְנ .תמה תֹומְּב ץפָחֶא אל
 ְלָחְמּו לֵאָרְׂשִיְל ןֶחֶלֶס הֶּתַא יִּכ :ּוְחַו ובישהו
 זיא ָּךיֶדָעְלַּבִמּו .רֹודָו רוד לֶכְּב ןּורָשי יִטְבׁשִל

 :(הָתָא אָלָא חָלוסְו לַחומ ְךֶלֶמ ּונָל
 חצנ ןורכז

 ןעֶּביירְׁש עֶלַא טְלאָז רֶהיֵא הָצְעַא ןעֶּבעֶג
 סיוִועֶג יא רֶע םעֶֶו סְלאָטאַר ,טְפְראַד ןעקיש ףייא לאָז רֶע זַא ,ףעיִרְּב עֶבייֵלג

 רֶהיֵא םאָָו ףיוא ןעָּבי ירשּוצ םיִנ נוא דְלעֶג

 - "ןעקיש 18 20 (ט"ע רווחפ)



 הליענ תלפת | 0
 ָּנַשַח ייייי םויִבּוניֵתֹונֹוֲעַל לֹוחְמ ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאַוּוניֵהֹלֲא

 וניֵעְׁשַּפ רֵבֲעַהְו הָחְמ ,הָזַה םיִרְפְּבַה פייב הָזַ
 הָחֹומ אּוה יִכֹנָא יִּכנָא ,רּומָאָּכ .ּךיֶניֵע דֵגְנִמ ּוניֵתאֹטַחְו
 יִתיִחמ ,רַמֲאָנְו :רֹוּכְזָא אל ךיתאטחו יִנֲעַמְל ְךֶעָׁשְפ
 ;ְךיִתְלַאְנ יִּכ ילֶא הָבּוש ,ְךיֶתאֹטַח ןְנֶעָבְוךיֶעֶׁשֶּפ בֶעָכ
 לִֹּמ ,םֶכְתֶא רה םֶכיִלָע רֵּפַכְי הֶזַה םויב יִּכ ,רֵמָאָנְ

 ונעבש | תרותּב ונקלח ןתוי ךיתוצמב ונשק טנָָוְּב
 .תָבֲהַאְּב ּונ יחלא קיח ו .,ךֶתֵעּוׁשיִּב ונחמשו ,ְךֶבּוּטִמ

 ונבל רהמו (ףמש = ישְדקמ לאְרשי וב ּוחּונָיְו , ףךשדק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו

 ימבשל ןֶלֲחְמּו לֵאָרְׂשִיְל ןֶחֶלֶס הָּתַא יִּכ .תָמֵאַּב ְךֶדְבֶעְל
 לַחומ ךֶלֶמ ּונְל ןיִא ּךיֶדְעְלַּבִמּו ,רֹודָו רוד לֶכְּב ןורשי
 חַלֹוסְו לֵחֹומ ְךֶלֶמ ,יי הֶּתַא ךורָּב .הָּתֶא אָלֶא חלוסו
 ּוניֵתֹומְׁשַא ריִבֲעַמּו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּבֹומַע תֹונֹוֲעַלְ וניתונועל

 תָּנַׁשַה * שֶדְכְמְץְרֶאָה לָכלַע ְךֶלֶמ .הָנָׁשְו הָנָׁש לֶכְּב
 ;םיִרָפּכַ םויו לֶאְרְשִי :
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 םֶתָלפְתּו לאו "שו ליפ ריב הְֹובֲעָה
 תַדֹובֲע ,ריִמָּת ןוצְרָל יִהְתּו .ןוצְרְּ לַּבִלְת הָבָהַאְּב

 :ְךֶמֲע לֵאָרְׂשִי
 יי הָּתַא ְךּורָּב !םיִמָחַרְּב ןֹויִצְל בוש ּוניֵניֵע הָניִזֲחתְ

 ;ןֹויִצְל ֹותְניִכְׁש ריִזֲחַמַה
 שא לא ראש ראל

 תצנ ןורכז
 עֶסוג נוא גְנּוריִצ רֶעייֵט ןעֶפיֹוק ּוצ ףךיז נוא  יִמָי טְמּוק סֶע זַא ,זיא לשמנ רעֶר .ןעֶקִיֶׁש
 ךעֶּבעֶג טייֵטְׁש לייוורעד נוא ,םיִׁשּוּנְלַמ רֶּכהִי םשה זַא טַעָּב רשוע רעֶד םיאְרגַ
 לש ֹונֹוּבַר ,טיירש גּוא טְנייוֵו נּוא ןאַמיִרָא ַא .ףיִז לאָז רֶע דְלעֶג לְהיֵּפ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז
 םִנְרַפְמ ןענעק לאָז ְךיִא רימ ףְלעֶה םָלֹוע רעֶרעֶרְנַא ןייַא ,זיֹוה ןייֵׁש א ןעֶפיֹוק ןענעק
 לעקיטש א טיִמ רעֶדְניִק נּוא גייונ ןיימ ןייז לֶהיֵּפ ןעֶּבעֶג םֶהיֶא לאָז ת"ישה רעֶטייוו םעֶּב
 זיימ ןעוועטאר ןענעק לאָז ְךיִא גּוא ,טיֹורְּב לעֶדְנאַה ןעֶסיֹורְגַא ןעֶכאַמ ךיז לאָז רֶע דְלעֶנ

 דניק 16 0 א (8"ע | רוזחש)
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 תואְרוהְו תֹובָרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי ּוניֵרְצֹוי אוה 'הָּתַא ,ּונֵעַׁשֹי ןנמ נייח רוצ רֶשָּב לָב יַהֹלֲא .ּוניִתבָא יחלו == ,רָעָו םָלֹועְל וניֵתֹובֲא יַהְלאְו ּוניֵהֹלֶא יי אּוה .הִָש ל נְחַנֲא םיִדֹומ | וניהל זו אּוה הָתַאָש ףָ ּונְתַנֲא םידוש
 ו 5 א לַעְו ,ְךֶדָיְּב םיִרּוסְמַה נייח לַע טְתייֲָהְׁש לע ׁשֹודְַהְו לֹודָנַה ףמשל | ,ףֶתָלְהִּת רֵּפְַנּו ףל הָדְונ ,רּודָו רוד?
 ףיִקָ ְךֶׁשָדֲה תֹורְצִחְל ּונַח ףיִמָנ לַעְו ל תודּוקפה ּו ּוניִתֹומְׁשָנ

 לע םלָש בֶבֵלְּב הדב ָנֹוצְר תֹוׂשֲעלְ
 : תֹואָדֹוחַה לֵא ְךּורָּב .ףל םיִרֹומ ּונְחְנאָׁש ךיֶתֹואָלְפָ לַעְו ,ּונָכֶע םוי לָבְּבָש
 " * רקובָו בֶרָע תַע לֶבְּבָש ףיֶתֹובּוטְו
 םַלועָמ ,ףיִרְסח ומת אל יִּכ םֶחְרְמַהְו , ףימחר ּולָב אל יִּכ "בוטה . םִיָרָהִצְו

 ;ךֶל וניִוָק

 ; דָעָו םֶלֹועְל דיִמִּת ּונָּכְלַמ ףמש םַמֹורְתַיְוךֵרָּבְתִי םֶלְּכ לַעְו
 בֶרֶחְו רֶבָד הֶּלַכְו ףסֶעַּכ ׁשֹובְכּו ףימחר רֹוכְז ּונָּכְלַמ ּוניִבָא חוק

 חָלחַמ לֶכְו .עֶר עַנְפּו הָפְנַמּו ןוִעְו תיִחְׁשַמּו יִבְׁשּו בֶעָרְו
 הָעָר הֶריִזְנ לכו תֹויָנָעְרּופ יֵניִמ לָכְו הָמָּטִק לֵכְו הָלָקִּת לָכְו

 ;ָתיִרְב יֵנְּב לָּכ לַעַמּו ּוניֵלֲעַמ םָנֲח תֵאְנָׂשְ

 ; ףֶתיִרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םיִיַחָל םֹותֲחַו

 לאה ,תָמָאּב ְּךמִׁש תֶא ּולְלַהיִו ,הָלָס ךּודוי םִָיַחַה לכו
 בוטה ,יי הֶּתַא ורב :הָלָס ּונֵתָרְזֶעְו ונְְעושי
 :תודוהל הֶאָנ ְךֶלּו ְּךֶמִׁש

 חַבּותַּכַה ,הֶרָוּתַּב תֶׂשְלְׁשִמַה ,הָבָרְּבַב ּונֵכְרַּב ,ֹוניִתֹובֲא יָהלאְו ניחא ןו
 םַע ,םיִנֲהַּכ , ריִנָבּו [רהא יִּפִמ הָרּומאָה .ףְרְבַע הָׂשֹמ  יִדָי לע

 ; (ּוניִבָא םֶהָרְבַא תֹוְִּב ןֹוצָר יִהְו להק) :ףרמשיו יי יי ףֵכָרָבְי .:רּומָאְּכ ףָשודק
 ויָנָפ יי אָׂשִי ; (ּוניִבָא קֵחְצִי תּוכְזַּב ןֹוצָר יִהְי ּ להק) :ךְנָחינ ףיֶלֵא ויִנָ יי רֶאָי

 ;(ּוניֵבָא בקע תּוכְזּב ןֹוצָר יִהָי ןֵּכלחק) :םולש ףל םֵׂשָיְו יל

 ונילע ,םיִמָחַרְו דָסֶחְו ןח ,הָכָרְבּו הֶבֹוט םולש םיִׂש
 דֶחֶאְּכ ּנְְּ ּוניֵבָא ּונֵכְרִּב ,ךֶמִע לֵאָרְשִי ל לַעְ

 "ו וה ו

 חצנ ןורכז
 ּוצ ןעֶמּוק תולפְּה עֶלַא יד וא םעֶד רעֶּביִא  רעֶּביִא ןעֶמְראַּכְרעֶר וצ טיָנ רעֶנייֵק ךיִז טאז = ,רעָטאָק רעְניִדְמעְראַּבְרַעָר ּוד ראָנ ריִמ סֶע ןעֶד קְנאַרְק ְךעֶלְּבְרעֶטְׁש זיִא סאוָו דֶנּוק

 ןעמאז 1 1 אה א (מ"ע רווחמ)
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 תַע לֶכְּב :לָארשי ךמע תֶא לבב ְךיֶניֵעְּב בוטו ו
 :ךֶמּולַשְּב העָש לכבו |

 ְךיֶנְפְל םָתָחְנְו רֵכָזִנ ,הָבֹוט חָמָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו הָכָרְּב ; םָײַח רֶפְסְּב -
 : ;םלָׁשְלּ םיִבֹוט םייַחְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב ךֶמַע לָכ ּונְחַנֲא

 :םולשַה הָשוע ,ַָי הָּתַא ָךּורָּב
 : תֶּבַׁש םּוא טְלאַפעֶג רּופְּכ םֹוי ּוליִפֲא ,ּונֵּכְלַמ ּוניִבֲא טְגאָז ןעֶמ

 4 ;ּננֵתָלִּפְתִל םִיַָׁש ירעש חַתֶּפ ונַּכְלַמ ּוניִבַא ןעֶמ טְגאָז ׁשָרֹוקַה ןֹורָא סאָר טְנעֶפֶע ןעֶמ ןעוֶו

 ןוראה = ןיחתופ
 : ףינפל ּונאָמָח ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 : -  חֶּתִא אָלֲא ךֶלֶמ ּונָל ןיִא ּונּכְלַמ וניִבֲא
 - ףמש ןעמְל ּונָמִע השע ּונֵּכְלִמ ּוניֵבָא
 : הָבֹומ הָנָש ּוניֵלֲע ׁשֶדָח ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ; תושק תור לַּכ ּוניֵלֲעַמ לֵטַּב ּונָכְלַמּוניִבָא
 : וניִאְנוש תובשחמ לֶמּב ּונֵּכְלַמ וניִבא
 : וניביוא תַצֲע רַפָה ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 וניֵלֲעַמ ןיטשמו רצ לָּכ חָלַּכ ּונּכְלַמ ּוניֵבָא
 = ּונָגיִרְמִקְמו ּונֵניִטְׂשַמ תויפ םותס ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 תיִחְׁשַמּו יֵבְׁשּו בֶעָרְו בֶרָחְו רֶבָד הּלַּכ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
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 ךָתיִרְב יֵנְּבַמ דַמְׁשּו ןוָעְו
 ףתלחנמ הָפנֹמ ענמ ּונֵּבְלַמ ּוניִבָא

 חצנ ןורכז
 רעֶריִרְּב רֶעייֵז זַא ,ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶכְלעֶזַא ןעֶרעוֶו הָליִלָח רָע ןעק ,ת"ישה ראפ ןעֶסאַז
 פיֹורְּב ןייק טיִנ ָךעֶּנעֶנ טאָה ןאַמיִרָא רעֶד ייז ןעֶגְנאַלְרעֶפ יֹוזַא יו ןעֶד ,ייז ףיֹוא זייֵּב

 ּוצ
 !בירעט ייג ךיו טְניִפעֶג ,"ֹּונַּכְלִמ ּוניִבָא , ןופ ׁשְטייַפ יד

 2 1 א (א"ע רווחפו
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 : וניֵתֹונֹוֲע לֶכְל לַחְמּו חַּלָס ּונֵּכְלַמ ּוניִבֲא
 :ךיניֵע דְֵנִמּוניֵתאֹטַחְווניֵעֶׁשְּפ רֵבֲעַהְו הָחְמ ונָּכלַמ ּוניֵבָא
 ירְמִׁש לָּכ םיִּבַרְה ְךיֶמְחַרְּב קֹוחְמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא

 וניתובוח
 ךינפל הָמָלְׁש הֶבּוׁשְתִּב ּונֵריזֲחַה ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ְךֶמַע יִלֹוחְל הָמְלָש האופר חלש ּונֵכְלַמ ּוניֵבָא
 ונניד רזג עור ערק ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ךיִנָפְל בוט ןוורָכזִּבּונֵרְכִ ּונָּבְלִמ ּוניִבִא
 םיִבֹוט םייַח רֶפְסּבּונָמִתַח ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 הָעּוׁשיִו הָלּואְנ רַּפָסְּבּונֵמְתָח ּונָּבְלִמ ּוניִבַא
 *הָלָּבְלַכְוהסְנרַפרַפְסְּבּונמַהְחּונְּלַמּוניִבָא
 ןעטלו ךנעמל תשע ארונהו רובגה לודגה לאה וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי (*

 קוספמו .יד ילב דע הנרב םבל יתוקירהו קוספמ אצויה (אָמֹונְרְקיַד) שודקהו לודנה םש
 ונתטנרפ םוי לכבו םויה וננחלושב םיכומסה לכלו ונל ןתתו ונל ןימותש .יי ךינפ רוא ונילע חמג
 תחנב קו הבר העיגיבו חרוטב אלו למעב אל רוסיאב אל דובכבו חוירבו יולמב וניתונוזמו
 תיהי אלשו הסגרפ תדרט ילב השודקהו הרוהטה ךתדובע דובעל לכונש ידכ . טקשהבו הולשבו
 תשודקהו החותפה ךדיל םא יכ םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת אלשו המילכו השוב םוש הב
 יתיב היהישו ךידי תנתמ רצואמ וגל ןתו וניקסעו ונידי השעמ לכב ונכרבו ונחיורהו ונחילצתו
 < לוקמכ ס"יוסל ןיוכיו קולש לע סטב ןנרמסי קל ןיפויתוקכ סעס ו"ס סגסי סלט רסוי) הָנְהִי תנרב 8

 ! (אָסּונְרקיִר לודגה ךמש תוכזב (סוס

 תֹויְכָז רַפַסְּב ּונֵמְתָח ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 הָליִחְמּו הָחיִלְס רֶפַסְּבּונֵמְתָח ּונּכְלמ ּוניִבָא
 בורקּב הָעּושָי ונָל חַמְּצַה ּנֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ְךֶמַע לֵאָרְׂשִי ןרק םֶרָה ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ֵָחיִׁשְמ ןרק םרָה ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ךיֶתֹוכרּבִמ 'ּוניֵדְי אלמ ּוֵּכְלַמ ּוניִבֶא
 עבש ּוניֵמְסֶא אלמ ּונָּכְלמ ּוניִבָא
 וניִלָע םחְרְו סוח ונלוק עמ ּונְֵּלַמ ניִבָא

 א מר מ 5555 ומר ה
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 חצנ ןורכז
 יִר זיִא םעֶר רעֶּביִא ,םֶהיֵא רעֶּביִא טיִנ יז ְףעֶּכעֶנ טְגיִל דְנּוקַא םיִנייֵ נא ,ןעֶסֶע ּוצ
 םיִאָרֹונַה יִמָי טְמּוק סֶע זַא הֶצֵע עֶטְסעֶּב טְמְראַּבְרעֶד רעֶנייֵק נּוא ,קְנאַרְק ךיִלְּבְרעֶטְׁש

 ןעלאז 8 21 (מ"ע רוזחט)
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 ּונֲתְלִפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמָחַרְּב לַּבַק ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונתלפתל םימש ירעש הת נֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונְחַנֲא רֶפֶע יִּכ רֹוכְז ּונָּכְלַמ וניִבָא
 ְךיֶנָפְלִמ םקיֵר ּונֵביִׁשְּת לא אָנ נָּכְלַמ ּוניֵבָא
 תַעְו םיִמֲחַר תעש תאוה הָעָּׁשַה אָהִּת ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 דינפלמ ןֹוצָר |
 ונפטו וניללוע לַעו ּוניֵלֲע לֹומֲחּונֵּכְלַמ ּוניִבֶא
 ףשרק םש לַע םיִנּורֲה ןעמְל הָׂשֲע ּונָּכְלִמ ּוניֵבָא
 ָךָדּוחְי לע םיִחּובְמ ןַעַמָל הָשָע ּונָּכְלַמ וניִבֲא
 שּודיק לע מב שאב יִאָּב ןטמל הֵׂשֲע ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא

 ףמש
 :ּופשה ְךיֶדָבֲע םד תמקנ ּוניֵניֵעְל םוקנ וכל וניִבֲא
 ונֵנֲעַמְל אל םא ךנעמל הֶׂשֲע ונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונעישוהו ךנעמל הֵׂשֲע ּונֵּכְלַמ וניִבִא
 םיִּבַרָה ְּךיֶמֲחַר ןַעַמָל הֵׂשֲע ּונֵּכְלַמ וניִבֶא
 ןונהו רֹוּבַגַה לֹודְנַה ךמש ןעמל הֵׂשֲע ּונָּכְלַמ ניֵבָא

 וניֵלֲע אָרְקִנָׁש
 ונמע הֵׂשֲע םיִׁשֲעַמ ּונֵּב ןיִא יִּכ ּונֵנֲעַו ונָנָח ּונָּכְלַמ ּוניִבֶא

 ונֲעיִׁשֹוהְו רֶסֶחְו הָקָדְצ
 טיִמ ילֵאָרָׂשַי עמְׁש , קּוסָּפ םעֶד ןעֶגאָז לאָז ןעֶמ זַא ,שידקה ה"לש ןיא טייֵטְׁש םָע

 :ןעֶמּונעֶגְנָא רֶעייֵז ןייז ֵרָּכִתִי םשה ייִּכ סֶע טעוֶו ,הֶנְוַּכ סיֹורְג

 ;רֶחָא יי ּוניֵהֹלֲא יי לֵאָרְׂשִי עמש חחא א
 ;רֶעְו םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ רֹובְּכ םֵׁש ְךּורָּב שנ

 "לי הא לייד "א

 ט"ע שוריפ | חצנ ןורכז
 טאָג לֵאָרְׂשִי קְלאָפ רעֶה יולי עַטֶש הֶלֵּפְּת עֶכייֵלְגַא ןעֶמעֶּב עָלַא ריִמ ןעָלאָ
 רעֶניִצְנייֵא יי זיִא .רעֶה רעֶזְנּוא ' טֶעיֹוּבעֶג לאָז םִיַלָׁשּורְי זא ,םִיַלָׁשּורְי ףיֹוא
 :זמאנ טעוֶו ןעֶמּוק לאָז קָרָצ לֵאֹונ רעֶד נּוא ןעֶרעֶט

 גיִּבייֵא נגא רעֶמיִא הָכּולְמ עֶטְרְהֶעעֶג ןייז ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג יש ָךּורָּב
 " 4 1 (ם"ע רווהמ)
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 .?םיהלאָה אוהד יי םימעפ ד

 :דָעְו םֶלועָל ְךֹולְמִי יי ֶלֶמ י יי .ָךָלֶמ יי
 ְךיֶנָפְל בוט ןורָּכְְּב נר םִיִמְשַבְש וניִהלֶא
 םיִבֹומ םייַח רֶפֵסְּב ּנֵמְתָח םִִמָׁשַּבָׁש ניֵהלֲא
 םיקידצ רָפַסְּב נָמְתֶח םִיַָׁשַּבָׁש ניֵהלֲא
 םיִמיִמְתּו םיִרָשִי רָפַסְּב ּונָמְתָח םִיַמׁשַּבָׁש וניֵהֹלֲא
 הָבֹומ הָסָנְרַפּו .תונוזמ רַפְסַּב ונמתח םִיַמָׁשַּבָׁש ניֵהֹלַא

 וניללוע לַעו וניפמ לע ּוניִלָע לֹומֲח םִיַָׁשַּבָׁש וניִהְלֶא

 ּוניֵנֹוֲעַמ ונרחט א"נ) ּו וניִתֹואְמִמ רהט םִיַָׁשַּבָׁש וניֵהֹלֲא
 ּוניֵלֲע ףימחרב אָנ ּומָהָי םִיַמָׁשַּבָׁש ּוניֵהֹלֲא |

 ּניִׁשְבֹוּכ תֶא שובּכ םימשכש וניָהלֶא
 ּונֵמִע שעת לא הָּלַּכ םִיַָׁשַּבָׁש יא

 ' ר שש ה7 6

 * "רצה 8

 "נתמקנ חֶא םוקנ םימשבש וניהְלָא
 ּונֵתָליִפְנ תֶא ףומס םימשבש ניֵהֹלַא
 ונֵתָריִתֲע תֶא הָנַע םִיַָׁשַּבָׁש ניֵהֹלֲא
 (ונֲתָּלִפְתִל רעש ּונָל חַתֶּפ א" וניביוא ידימ ונדפ םימשכש וניֵהלֲא

 ףתעּושי ונתֶא הָוצ םימשש ניֵהֹלֲא
 ְךיֶמָּפְׁשִמְּב ונקדצ םִיַָׁשַּבָׁש וניֵהֹלֲא

 הָלּואְנַה ץק ּונָל בר םִיַמָׁשַּבָש ּוניֵהֹלֲא |
 הָעּושיַה םוי ונל ברק םִיַָׁשַּבָׁש ּונָחְלֶא
 ְךֶתָדֹובֲעַל נבדק םִיַָׁשַּבָש וניֵהלֶא
 -0 00 00 00 040 494 00 406 404 404 0000 4040 44 00000 4940 484 0000000 4946 46 94 094 96 906 ונְלֲאַגּו ּונֵביִר הָביִר םִיַָׁשַּבָׁש וניִהְלֶא

 טל ]||

 חצנ ןורכז ט"ע שוריפ
 ,ןעֶפְראַד טעֶוו רֶע סאוָו ןעֶּבאָה דּוי.רעֶדעֶי } :רֶניִטְכעֶמְלַא רֶד זיִא טאָג םיִהֹלֲאָה אה -

 יעָנ טאַה םאַג , גיני זיא טאָנ ךָבָמ 2

 :גיִּבייֵא נוא רעֶמיִא ןעֶגיִניִק טעונ טאָנ . טְניִניִק < |

 6 21 (א"ע רוזהמ)

 ! תולָפְּת עֶרעֶנְנּוא ןעֶמעֶגְנָא ת"ישה .םעוֶו
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 : לֵאָרְׂשִי ְּךֶמַע ןיִנֲעַּב (יָנֹועְב) הֶאְר םִיַמָׁשַּבָׁש ּוניֵהֹלֲא
 : .לֵאָרְׂשִי תיִּב ףמע יֵלֹוח אָפְר םִיַמָׁשַּבָׁש וניֵהלֶא
 2 הָעָׁשַה קחודְּב האר םִיַָׁשַּבְׁש וניֵהֹלֶא
 : ונְתְעש תֶא הָעְׁש םִיַמָׁשַּבָש וניִהְלֶא
 1 ּניִניֵּב םֹולָׁש םיִׂש םִיַמָׁשַּבְׁש וניִהְלֶא
 : וניִתונָמְראְּב םולָׁש םיִש םִיַמָשַּבש וניֵהֹלֶא
 :  םָלֹעַבּו תאֹּזַה ץֶרָאָּב הָכָרָבּ עבוש ןֵּת םִיַמָׁשַּבָׁש וניֵהלֶא
 ַעְרוַל עֶרֶזְו הָכָרְבִל ֹוּתִעְּב רָמָמּו למ ןֵּת םִיַָׁשַּבָׁש ניֵהֹלֶא

 לֵבֹואְָל םֶחָלְו
 לָׁש לֵאָרְׂשִי ּךֶמַע ַײנעל ףָּטֵה יִפָל םֶחָל ןֵּת ה םִיַמְׁשַּבֶׁש ּוניֵהֹלֲא

 = הֶוָל חֶז ּוכְרָמִצִי
 ףיִנֵפְל תֶרֹוטְק וניִתָלִפְּת ןֹוּכַּת ִיַָׁשַּבָש וניֵהֹלֲא
 .ּונֵמְתֶחְו ּנָרְכִז םיִיַח רֶפֵסְבו ּונֵמיִקֲהַנ ּונֵנָח ָיָי ,ּונֵגֲע ,ןונחו םּוחר ּונְנֲעי.ּונֵנֲע הָבָּכְרֶמַה יֵהֹלָא ּונֵנֲע

 ףָּנִל לַע םֶהֹוחַּכ יי , ּונֵמְתָחְו ונֵרְכְ םָיַח רֵפַסְבּו ןְמָׂשַה ןמ ּונֵמֲחֹוּל םחַלּו ּונֵביִר הָביִר יי
 ָי ,ּונֵמְתְחְו ּונֵרְכְו םויח רָפְסְבּ וניֵמיִמּו ּונְמֲחֹל ְךֵרֶּב יו ,ּונֵמְתָחְו ּונֵרְכְז םַײח רֵפָסְבּו ּונָמיִׂש םֹויַה
 לֵאָרְׂשִי 5ַע הֶסּוחְו הֶבָּבְרֶמַּב ּוניֵתֹובֲא ןַעַמְל הֵׂשֲע יי ,ְהָמֵע לֵארׂשִי 5ע הפוח .ָּךֶמש ןָעמְל הֵׂשֲע
 יֵנָעְד .ְףָמֵע לֵאָרְׂשִי ַע הָסּוחְו ְךָמֶׁש תַׁשּודְק דּוהְי לַע םיִפּורְׂשּו םיִגּורֲה ןַעַמְל הֵׂשֲע יי .ףֶסֵע
 תיֵבְּב בקעל יִנָעְד , ןֶניִנֲע 'אָחְּבְדִמ יִּבַנ לַע קֶחְצִיְל יֵנֲעָר .ןְניִגֲע הָיְרֹומַה רַהְּב ּוניִבָא םֶהָרְבאָל
 יַנָעָר , ןנינע ףוס םי לַע ּניֵתֹובֲאַנ הָשֹמְל יֵנְעְד .ןְגיִנַע םיִרּוסֲאָה תיבְּ ףֵסֹויְל יֵגָעָד . ניִנֶע לֵא
 ןָניִנֲע םִיָָׁשּוריִּ ונְּב המלָשּו דוְרְל ינַעַד .ןְניִנֲע םיִטיִׁשְב סֶחְנִפְל יִנָעְד .ןְניִנֲע הָּתְחַמְּב ןֹרֲהַאְל

 : ןְניֵנֶע רֹורְו רוד לבב יד ירְׁשיִו יַמיִמְתּו יריסמו יקירצל יֵנְעְר
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 ןזח
 וכמי ןֹוכָיַחְּב .ּהיֵתּוכְלַמ ָךיִלְמַיְו ּהיִתּועְרִכ אָרְב יד אְמְלֶעְּב .אָּבַר ּהיִמְׁש ׁשֵדֹקְתִיְו לדני

 ְךַרָבֶמ אֵּבַר ּהיֵמְׁש אֵהָי : ןֵמָא ּורְמִאְו בירק ןֵמְזִבּו אָלְנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לֶכְר ַײַחְבּו
 הָלֵעְתִיְו 'רֶדֵהְתִיַו אֵׂשַנְתִיְו םֵמֹורְחִיְו רָאָּפְתִיו חַּכְַּׁשִיְו ףרְּבְתַי :אָימְלָע יֵמְלָעְלּ םלֶעֶל
 אָתָחְּבְׁשּוּת אָחְריִׁשְו אָתָבְרִּב לָּכִמ אָליֵעְלּו אָליֵעְל אּוה ךיִרְּב אָׁשדיק ּהיָמְׁש ְלַהְתִיְו

 ;ןֵמָא ּורְמִאְו אָמְלֲעְּב ןְריִמָאד אָחָמֲחְנְו

 :טגאו ןעֶמ גוא הָעיִקְּת ןייא טְואָלְּב ןעֶמ

 ּ!םִיִלָׁשּוריִּב האּבה הָנָׁשְל
 * ןָמָא ּורְמִאְו אָיַמְׂשִב יד ןוהּובֲא םֶדֶק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לֶכָד ןֹוהְתּועְבּ ֹוְֹולְ לֵּבִקְתִּת ןות

 ; ּונֲתָלפִּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִטֲחַרְּב לָּבִק להק
 { ןמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו וניִלָע םיִיַחְו אָיִמְׁש ןמ אָּבַר אֶמָלְׁש אָהְו ןוח

 :םֶלֹוע דַעְו הָּתַעַמ ךֶרֹובְמ ָי 2 םש יִהְי להק -
 +ןמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לעו ּוניִלָע םֹולָׁש הָׂשֲעַ אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע ןוה

 :ץֶרֶאְו םִיַמָׁש הֵׂשֹוע יי םִעָפ רצ להק

 - םלשנו םת

 | 8 21 א (ט'ע רווחמ)
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 {ֹותָמֲח לָּכ ריִעָ אלו וּפַא ביִׁשָהְל הָּבְרִהְו תיִחְׁשִי אלו ןוָע רֵּפַכְי םוחר אֵוהְו

 ּונֲאְרִק םֹויְב וננעי ְךֶלֶמַה הָעיִשוה 2
 ריר

 :ךרובמה יי תֶא ּוכְרָּב ןזח
 | ; רֶעָו םָלֹועְל ףךךובמה יי ּךּורָּב ח"וק

 ביִרֲעַמ ֹורָבְרִּב רֶשֲא ,םָלֹועָה ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הֶּתַאְךורָּב
 הנשמ הָנּובְתַב ,םיִרָעְׁש חתופ הָמְכְחַּב , םיִבָרֲע

 | ,םיִבָכֹוּכַה תא רדסמו ,םיִנֵמְזַה תא היִלֲחַמּו ,םיִּתִע
 ללונ .,הָליָלְו םֹוי ארוב , ,ֹונֹוצְרַּכ עקרב םֶהיִתּורְמְשְמִּב
 איבמו םוי "ריבעמו ; רוא ינפמ ףשחו , ךשח ינפמ רוא
 לא .ומש תֹואָבָצ 0 ,הָליִל ןיִבו םוי ןיִּב ליִדְבַמּו ,הָליִל
 , ,;הָּתִא ְךּורְּב ,דָעְו םלועל וניִלָע ףולמי דימת ,םִיקְו יח

 ?םיִברע ביִרֲעַמַה

 םיקח ,תֹוָצִמּו הֶרְוּת ,ָּתְבָהֲא ךֶמַע לֵאָרְׂשִי תיֵּב ,םָלֹוע תַב
 ונֵּבְכׁשִּב ּוניֵחֹלֶא יי ןֵּכ לע .ַּתְדִמְל ונתא םיִטָּפְׁשִמּ

 ףיֶתֹוְצִמְב ךֶתָרֹות  יִרְבִדְּב חַמְׂשִנו .ךיִקָחּב חיִׂשָנ ונמּוקבו
 ;הָליִלְו םָמֹוי הָנֲהָנ םֶהָבּו ּוניִמָ ְךֶראָו ּונֵיַח םָה יִּכ : רֶעְו םֶלֹועְל
 ּתַהֹא .יי הָּתַא ךּורָּב :םיִמָלועְל ּונָמִמ ריִסָּת לא ְךְתָבֲהַאְו

 ;לֵאָרְׂשִי ומע
 ;ןֶמֲאָנ ְךֶלֶמ לא .רמוא ריחי

 :ֶחֶא יי ּוניֵהֹלֲא יי לארשי מש
 ;רֶעְו ועל ותּוכְלַמ רובְּכ םֵׁש ְךּורָּב שחלב

 {ךֶראָמ לָכְבּו ְּךֶׁשֶפַנ לָכְבּו ְךֶבָבָל לֵכְב ףיֶהֹלֲא יי תֶא ָּתְבַהָאְו
 ;ְךֵבָבְל לַע םויח דוצמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָלֲאָה םיִרָבְדַה ויָהְו

 ְךֶרֶדֵב ףֵּתְכָלְבּו ּףֶתיִבְּב ּףּתְבָשְּב םַּב ּתרבְדְ ךיֶנָבְל םֵּתְנַָׁשְו
 ןיִּב תפמטל ּויָהְו ףךי לע תואָל םתרשקו ;ְךֶמּוקְבּו ְָּבכָׂשְב

 ;דיִרָעְׁשִבּ ךֶתיֵּב תוזזמ לע ֶּתְַתְּו ;ְךיִניֵע
 חָבֲהַאְל םויה םֶכְתֶא הָוַצְמ יִכְנא רֶׁשֲא יִתֹוְצִמ לא ּגעֶמְׁשִּת ַעֹומָׁש םִא הָיָהְו

 םֶכצְרַא רטמ ִּתַתָנְו : םָכׂשִפַ יֵבְבּו םֶכְבַבְל יֵכְּב ודְכָעְלּו םֶכיֵהֹלֶא ײ תֶא
 גתעּב 7 21 א (מ"ע רוזחמ)
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 ףרֶׂשְּב בֶׂשֵע יִּתַתָנְו : ףֶרֶהְצִיְו ףשוריתו ףֶגֶנְד ָּתְּפִסֲאְו ׁשֹוקְלַמּו הָרוי ֹוּתָעְּב
 טֶּתְדבַעַו םֶּתְרְַו םֶכְבֵבָל הָּתַפַי ןֵּפ םָכָל ּורְמַׁשָה : ָּתְעָָׂשְו ָתְלַכָאְו ָךֶּתְמֶהְבִל
 אלו םיִמָשַח תֶא רַצַעְ םֶבָּב יי הַא הֶרָחְו : םֶהָל םָתיִוֲחַּתְׁשִהְ .םיִרֵחֲא םיִהֹלֲא
 הָבֹוּמַה ץראה לַעֵמ הָרֲהְמ םֶּתְרַבֲאַו הָלובְי תֶא ןֵּתִת אל הָמֵרֲאָהְו רֶמָמ יְהִי
 םֶּתְרׁשקּ םֶכָׁשִפַנ לַעְו םֶכָבַבְל לַע הָלֵא יֵרָבְד תֶא םֶּתְמַׂשְו : םֶכָל ןתונ יי 6 רָשא
 םֶכיֵנְּב תֶא םָתֹא םֶּתְרַמְלְו : םֶכיֵניֵע ןיֵּב תפמומל ויָהְ םָכְדִי לע תֹואְל םתא
 לע ּתְבַתְכּו : : ךָמּוקְבּו ךבְׁשְבּו ףררב ּתְבְלְבּ ףֶתיֵבְּ ּתְבְשְּ םַּב 'רֵּבַרְל

 : ףיֶרֲעְׁשִבּו ְךֶתיֵּב תוזּוזִמ

 עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע םֶכינב ימיו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןַעַמְל
 :ץֶרפַה לַע םִיַמָּׁשַה יִמיּכ םֶהָל תֶתַל םֶכיֵתֹובֲאַל יי 0

 םֶהיֵלֲא ַּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא רֵּבַד :רמאל השמ לֶא יי יי רֶמאַֹ
 תציצ לע ונתנו םָתֹרְרְל םֶהיֵדְנִב יֵפָנַּכ לע תיִציִצ םהל ושַעְו

 תֶא םֵּתְרַכְזּ ותא םֶָתיִאְרּו תציצל םֶכָל הִיָהְו : תֶלֵכְּת ליִתַּפ םֵנָּכַה
 ִרֲחַאָז םֶכְבַבְל יִרֲחַא ורּותת אלו םתא .םֶתיִׂשֲעַ יו תוצִמ לַּכ

 לכ תֶא םֶתיִׂשֲעַו ּורֵּכְזִּת עמל : םֶהיֵרֲחַא םינז םֶּתַא רֶׁשֲא םֶכיֵניִע |
 יתאצוה רֶׁשֲא םֶכיֵהלֶא יי נא } םֶכיֵהְלאֵל םישודק םֶתייְהִו יִתֹוִצִמ |

 :םֶכיַהְלֶא יי ו יִנָא םיהלאל םֶכָל תויהל םִיַרְצִמ ץרָאמ | םָכְתֶא

 66 35 ס

 | .םיִצירֲעה 2 הַּכִמ ונָלֲאנַה ונַּבְלַמ . םיכלמ דיִמ ּגנרופה / ומַע לארשי
 תולודנ הֶׂשֹעַה , ונשפנ יביוא לבל לּומְג םלַׁשְמַהְ , ּוניִרצִמ ּונֵל עֶרְפָנַה לאה

 ןַתָנ אלו ,םיִיַחַּב נְׁשִפַ םשָה + רָּפְסִמ ןיִא רע תואָלְתְַ ',רֶקח ןיִא רע
 : ּגניִאְנש לָּכ לַע וננרק םֶרי ,ּוניֵביֹוא תֹומַּב לַע ונכיִררמה : ניר טומל
 הָּכַטַה + םָח יֵנְּב תַמְרֲאִּב םיִתָּפומּו תותוא ,זֹוערַפְּ הָמקְנּו םיִסָנ ּונָל הָשַעַה
 : םָלוע תּורֲחְל ,םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי ומע תֶא אָצויַו םִיַרְצִמ יֵרֹוכְּב לָּכ ותָרְבָעַ
 :עַּבִמ תֹומֹוהְתַּב םֶהיֵאְנׂש תֶאְו םֶהיֵפְדֹור תֶא , ףּוס םִי יִרָזִנ ןיֵּב נב ריִבֲעַמַה
 הָשֹט ,םֶהיֵלֲע ולב ןוצרב ןתּוכְלַמּו : ; ומשל ּודֹוהְו ּוחְּבֶׁש , ותָרּובְג ריב ּגאָרְו

 - ;םָלְכ מו הָּבר הָחְמְשְּב , הָריִש ונע ךֶל לֵאָרְשִי יִנבּ

 תולהת אָרָונ ,ׁשְרָוקַּב רדֶאנ ךֹומָּכ יִמ ,יי םיִלֵאָּב ּךֹומָכ ימ
 : אָלָפ הֵׂשֹוע

 ּורָמֲאו ונע יִלֶא הִז ,הָׁשֹמ ינפל םִי עקוב ,ְךיֶנָב ּואָר ְּךְתּוכְלַמ
 בקע תֶא . הרפ יִּכ רמָאְג : דֶעָו מלל ךולמי יי
 ;לֵאָרְׂשִי לֵאָנ ,יי הָּתַא ְךּורָּב :ּונָמִמ קֶזָח רַיַמ ולָאְנ
 ונביכשה 8 21 א (ט"ע .רווחצ)
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 ונֵּכְלַמ ּונָדיִמֲעַהְו , םֹולָׁשְָל ּוניֵהֹלֲא יי ּונֵביִּכְּׁשַה
 ,ךֶָמֹולְׁש תַּכָס וניל שורפו ,םיִיחְל

 ןעמל .ּונֵעיִׁשֹוהְו .ְּךיֶנָפְלִמ הָבוט הָצעְּב ּונֵנְקַתְו
 בֶעָרְו בֶרֶחְו רֶבָד בוא ,ּוניֵלֲעַמ רסֶהְו ,ּונֵדֲעּב ןגָהְו ,ְּךֶמֶׁש
 ְךיֶפָנְּכ לֵצְבּו ,ּוניֵרֲחַאַמּו ונינפלמ ןמש רַסָהְו ,ןוגיו
 ףלמ לֵא יִּכ ,הָּתִא ונליצמו ונרמוש לא יִּכ ,ּונֵריִתְסִּת
 םולשלּו םייחל ּונָאּובּו ּונְתאַצ רומשו ,הָּתִא םּוחרְו ןונח
 על לֵאָרְׂשִי ומע רָמוש יי הָּתַא או לע דעו הָּתַעַמ

860 06 

 ומע תֶא 1 שמי 5 יִּכ ; לע רעו 'הָּתַעַמ , מיי יי םש יה "ִשַעַמְב י יי

 םעה לָכ אריו : םָעְל ול םֶכְתֶא תושעל יי ליִאוה יִּכ ,לודָנַה ומש רובעּב

 למל וי הָיַחְו : םיִהֹלֲאָה אוה יו ,םיִהֹלֲאַה אוה יי ּורְמאֹיַו םֶהיֵנּפ לע ולפיו
 ,ּוניֵלֲע יי ףְרַמַה יִהְי ;דָחֶא ומשּ דַחֶא ₪ הָיְהִי אּוהַה םויַּב ,ץֶרָאָה לָּכ לַע
 םֵשְל תֹודֹוהְל , םִיֹוגַה ןִמ ונֵצְּבִקְו ,ּוני הלא ₪ ונָעיִשוה : ךָל ּונְלַחַי רֶשֲאַּב
 יל ווחתשיו ואובי ,ָתיִׂשֲע רֶׁשֲא םיונ "לכ :ךֶתָכהְתְּ חַּבַּתׁשִהָל .ףשרק
 : ךְרבְל םיָהְלא הָּתַא , תֹואָלַפָ הֵׂשע ,הָּתַא לֹודְג יִּב :ףָמשל ּודְּבַכיִו , יָנֹדֲא
 + ְךֶתָלְהְּת רֵּפְַנ רֹודָו רודל , םֶלועְל ךֶל 'הָדֹונ ,ףֶתיִעְרַמ ןאצְו ףמע ּנחַנֲאַו
 יִּכ ,ּונֵמּוקַּב יי ּורָּב .ּונָבְבָשְּב יי ףּורַּב ,הָלי לב יי ָךֹורַּב .םֹויַּב ַײ  ָךּורַּב

 : שיא רב לב ּורָו ,יָח ל ׁשֶפנ ודָיּב רֶשֲא ; םיִתְמַהְ םייחה תוׁשִפַנ א
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 = רֹומֲאָּב ; תָמאַּב "התעושיב ,ונָשְפ לת נבל חמשיז וניִניִע ואי
 : רֶעְו םָלֹועְל ולמי יי ,ְֶלֶמ יי ,ךֶלֶמ יי + ךיָסְלֶא ךלִמ ןֹויְִל

 ונל ןיֵא יִּכ ,דֹובָכְּב ךולמת דע יִמָלֹועְלּו ,איִה ּךֶלֶׁש תּוכְלַמַה יּכ
 ְךֹולְמִי דיִמָּת ֹודֹובְכִּב ךֶלֶמַה ,ָיי הָּתִא ורב : הָּתָא אָלֶא ךֶלֶמ

 שירק יצח ;ויִׂשֲעַמ לָּכ לַעְו דָעְו םָֹועְל ּוניֵלָע
 : הַר דיני יפו הָּתִפֶּת יֵתָפְׂש ' יָנֹדֲא
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 רונה לורה לֵאָה ב לא ,קֶחֶצִי יהא
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 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסָח לֵמֹוג .ןֹויְלָע לא ,אָרֹונַהְו
 ןעמל םֶהיֵנְב יֵנְבִל .לֶאּוג איִבֵמּו ,תובָא יֵדְסַח רֵכֹוְו

 ;הָבֲהַאְּב ומש
 :םֶהָרְבַא ןֵגֶמ ,ִי הָּתִא ךּורָּב !ןֵגֶמּו עישומו רזוע ָלֶמ
 ;ַעיִשוהְל בר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ ינדא םֶלֹועְל רוּבָנ הֶּתַא

 ְךֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ דָסֶהְּב םייח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסֶא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלְפֹונ

 המוד יִמּו תֹורּובְנ לֵעַּב ךומָכ יִמ .רֶפֶע ינשיל ֹותָנּומֲא
 ;הָעּושִי חיִמְצמּו הָיֵחְמּו תיִמַמ ךֶלֶמ .ָל

 ;םיִתָמַה הָיַחְמ ,ַיהָּתַא ְךּורְּב :םיִתַמ תֹויֲַחַהְל הָתַא ןֶמֲאַנְו

 הָּתַא ְךּורָּב :הָלֶס הולכי םוי לָכְּב םיִׁשֹורְקּו ,שודק ףֶמֶׁשְו שודק הָּתַא
 : : שודקה לֵאָה ,ָײ

 : הָניִּב ׁשֹונֲאָל רמלִמּו ,תעד םֶדָאְל ןנוח הָּתַא
 וניהלא יי לךבתנ ףָנוצְר יִקּוח םֶהּב תושעל ּונְדְמִלִּתַוְהְתָרֹוּת עַדַמְל ּונָּתְנַנוח הָּתַא

 יִעיִבְׁשַה םוי ןיִּב , יִמַעָ לֵאֵרׂשִי ןיִּב ; ףשוחל רוא ןיֵּב ,לֹוחְל שרוק ןיּב
 ונתארקל םיִאַּבַה םיִמָיַה ,ּוניִלָע לָחַה ,ּונָּכְלַמ ּוניִבָא . הֶׂשֲעַמַה ימי תֶׂשֵׂשְל
 ;ףָתָאְרִיְב םיִקּבּורְמּו < ,ןוע לֵכִמ םיִקּונְמּ , אָּמַה לַּכִמ םיִכּושח , םולָׁשְל

 : תַעְדַה ןנוח ,ַי הָּתַא ְךּורָּב ;לֵּכְׁשַהְו הַניִּב הָעְד ףֵּתִּאַמ ּונֵנָחְו

 .ְךָתָדֹובֲעַל ונָּכלמ ונברקו .ְּךֶתְרֹותְל ּוניִבָא ּונֵביִׁשֲה
 הָתַא ְךּורָּב :ְךיִנָפְל המלט הָבּוׁשְתִּב ּונְריִזַחְַ
 ;הָבּוׁשְתַּב הָצֹורָה ,יי

 חֶלֹוסְו לחומ יִּכ , ּנְעַׁשַפ יִּכ , ּונָּבְלמ ל לַחְמ ,ּונאַטֲח וכ , ּניִבָא גל חַלֶס

 ;ַחֹולְסל הָּבְרַמֲה ןונח ,י הָּתַא ְךּורָּב : ; הָּתַא
 לאוג יִּכ ,ףמש ןַעַמְל הָרָהמ נְלֲאָנּ ,ונביר הָביִרְ ,ּונינֲעְב .חַאְר

 ; ;לֵאָרְׂשִי לאוג , רי יחתא ְךּורָּב : : התא קח

 הָמָלָש הָאּופְר הלֲעהְו , הֵּתִא ּונְתֶלַהְת יִּכ , הָעְָׁוַנְ ונעישוה , אפר יי ּונֲאַפְד
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 ,הָבֹוטְל ּהָתָאּובְת יֵניֵמ לָּכ תֶאְו ,תאזה הָנָׁשַה תֶא ,ּוניֵהֹלֲא יי ּוניֵלָע ְךֵרָּב

 םיִנֵׁשַּב "ּגניִתְש ְךֶרָבּ ךֶבּוטִמ ּונֵעְּבַׂשְו ,הָמָרֲאָה יִנּפ לַע הָבָרְּב תו
 ; םיִנָׂשַה ךֵרֶבְמ , 5 הֵּתַא ְךּורַּב + ; תובּוטַה

 נֵצְּבִקְו ,ּוניֵתֹויְלִנ ץֵּבִקְל סִנ אָשְו ,ּונֵתּורֲחְל לֹודָנ רֵפֹוׁשְּב עַקְּת
 יֵחְרִנ ץֵּבִקְמ יי התא ְךּורָּב :ץֶרֶאָה תּופְנַּכ עַּבְרַאֵמ דַחַי
 ; לֵאָרְׂשִי ומַע

 ,הָחָנֲאַנ ןוגָי ּונָּמִמ רֵסָהְו ,הָלחְּתַבְּכ ּוניֵצֲעֹויְו ,הָנֹוׁשאִֶרָכְּכ רניִמָפוש הָביִׁשָה
 ;םּתְׁשִמּב ונקרצו ,םיִמָחְרְבּ דֶסָחְּב ,ךֶרֵבָל יי הָתַא , ּוניִלָע למ
 : ; ֵּפשִמּו הקרצ בָהֹוא דֶלֶמ ; יי הָּתַא ְךּורָּב

 לֵכְו ,דבאת עַנְרִּכ הָעְׁשִרָה לָכְו ,הָוְקִת יִהְּת לא םיִניִׁשְלַמַלְו
 רָּבַׁשְתּו רקעת הָרָחִמ םיִדָזַהְו , ּתְרַּכי הרהמ ףיביא

 םיִביא רבוש 1 הֶּתַא ְךּורָּב . ּוניִמְיִב הָרָהְמִּב ַעיִנְכַתְו רֵגֵמְתּו

 ; םיִדְז עיִנְכַמּו
 תַמיִלָּפ לַעְו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףֶמֵע יִנְקִו לַעְ ,םיִדָיִסֲחַה לַעְו ,םיקירצה לַע

 רכש ןֵתְו ,ּוניֵהֹלֶאָי יי ָךיִמֲחַר אָנ ּומֲהִי .,ּוניֵלֲעְו קצה יִרֵג לַעְו . ,םֶהיֵרְפֹוס
 ךֶב יֵּבׁשּובַג אלו םָלֹועְל ,ם םֶהָמְע וקל םיִׂשְו , תֶמָאַּב 5 מָׁשּב יִחְמֹוּבַה ל לכל ,בוט

 ?םיקירצל חַמְבִמּ ןָעָשִמ יי הָּתַא ָךּורָּב ;ּונְחַטַּב
 ּהָתֹוא הָנְבּו ,ָּתְרַּבִד רֶׁש אַּכ ּהָכותְּב ןוכשתו , בּושָּפ םיִמֲחַרְּב ףֶריִע םִיַלָׁשּוריִלְו

 :ןיִבָּ הָבֹותְל הָרָחְמ דוד אָסְבְו ,םָלוע ןינַּב .,ּוניִמיִּב בורק
 ;םִיַלָׁשּורְי הָנֹוּב ,יָי הָּתַא ךּורּב

 ,ףךְתֵעּוׁשיִּב םּורָּת ֹונְרקְו ,ַחיִמְּצַת הָרֵהְמ ףֶרְבַע רוד חַמצ תֶא
 ןרק ַחיִמְצַמ  ,י הָּתֹא ְךּורָּב :םויה לָּכ וניוק תל יב
 הָעּוׁשִי

 ,ּונְתְלַּפִּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לכה ,ּוניִלֲע םִחַרְו סּוח , ניחא י יי \ ונלוק עַמָׁש
 לֵא םקיר ,ּונֵבְלַמ יֶנְפְלִמּו הת םינּגנחתו תולָפְּת עמוש 'לִא יּכ
 ;ונֵביִׁשְּת

 ,יי הָּתַא ְךּורָּב :םיִמְחְרְב לֵאְרְׂשִי ףמע תַלְפְּת עמוש התא יִּכ
 1 הלפת טמוש

 | ריברל הָדֹובֲעָה תֶא בֵׂשָהְו . םתָלַפְתִבּו .,לֵאְרְׂשִי ףֶמַעְּב .וניִהֹלֶא יי הָצְר
 יִהְתּו ,ןֹוצִרַּב לֵּבִקְת הָבֲהַאְּב .םָתָלַּפְתּו לֵאָרְׂשִי ישאו ,ףֶתיֵּב
 :ַּמַע לֵאָרְׂשִי תרובע , דיִמָּת ןֹוצָרָל

 ריזחמה ,; הָּתַא ףורב ,םיִמֲחַרְּב ןויִצל ָךְּוׁשְּב וניניע הָניִזֲחְתְו
 ; ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש
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 םוי לֶבְּבָש ְךיֶסֵנ לעו ,ְךָל תודוקפה ּוניֵתֹומְׁשַנ לַעְו ,ףֶדָיְּב םיִרּוסְמַה ּונָיַח לש
 אל יִּכ בוטה ,םִיָרָהְצְו רקוב בֶרֶע תַע לֶכְּבֶׁש ףיתנכומו ךיֶתֹואְלְפִנ לַעְו ,ּונָמִע

 : ךָל גנינק םָלֹועֵמ ,ףיֶדָסֶח ּומַת אל יִּכ ,םֵחַרְמַהְו ,ףיָמֲחַר ּולָכ
 :דָעָו םָלֹועֶל ריִמּת ּונּכְלמ ףֶמׁש ,םַמֹורְִַו ,ְֵּבְתִיםָלֶּכ לַעְ

 טֵתָרָזְִו ּונֵתָעּוׁשְי לֵאָה ,תָמָאַּב ףֶמֶׁש תֶא ּולְלַהיִו ,הֶָלָח ףודוי םִָיַחַה לבו
 ; תֹודֹוהְל הֶאְנ ףֶלּו ףְמש בוטה ו הָּתַא ְךּורָּב :הָלָס

 םולָׂשַה לָכָל ןודָא ְךֶלֶמ אּוה הָּתִא יִּכ ,םָלֹועְל םיִׂשֵּת ףמע לֵאָרְׁשִי לע בָר םֹולָׂש
 | ;םולָׂשַּב לֵאָרְׂשִי ומע תֶא ְךֵרָבְמִה ,יי הָּתִא ףּרּב : ףָמולָשְּב הָעָש לֶבְבּו תע לָכְּב לֵאָרְׂשִי ףִמַע תֶא ְךֶרָבָל ְךיָניֵעְּב בוטו

 555 רֶפְעַּכ יִׁשְפַנְו ,םידת יִׁשְפַנ יַלְלְקְמִלִו ,הָמְרִמ רַּבדִמ יֵתְפְׂשּו ,עֶרמ ינושְל רֹוצָנ ,יַהֹלֲא
 םיִבָשּוחַה לֶכְו ,יִׁשְּפַנ ףֹורְרִּת ְךיֶתֹוצִמְבּו , ּךָהָרֹותְּב יִּבִל חתָּפ ,הָיְהִּת

 תָׂשֲעַי אוה ,ויָמֹורָמִּב םולש הֶׂשֹע :ילֲאֹוגְו יֵרּוצ יי ,ְךיֶנָפִל יִּבִל ןֹויְגָהְו ,יפ יֵרָמַא ןֹוצָרָל ּויְהִי :יִנֵנעַו ְךניִמְו הָעיִׁשֹוה ,ְךיֶריִרי ןּוצָלֶחְי ןעמל ,ַתָרֹוּת ןעמל הֶשָע ,ְֶתֶׁשּורְק ןעמל הֵׂשֲע ,ֶניִמְי ןטעמל הֵׂשֲע ,ּףֶמֶׁש ןטטל הֵׂשֲע :םֶתְבׁשֲחִמ לקָלקְו םֶתֶצע רַפָה הֶרֵהְמ ,הָעָו יִלָע
 ןֵמָא ּורְמִאְו ,לֵארׂשִי לָּכ לֵעָו ,ּוניֵלֲע םֹולָש

 :ףֶתָרֹותְּב ּינֵקָלָה ןֵתו ,ּוניֵמְיִב הָרֵהְמִּב ׁשֶרֵּקמֲה תיֵּב הָנְבִיָׁש , ּוניֵתֹובֲא יֵתְלאֵו וניחלא ;! , דיִנְפַלִמ ןֹוצָר יס
 ,םותי שידק ,גנילע ,םלש שידק ; תֹויָנֹומְדַק םיִנָׁשְכִּג םֶכֹוע ימי ,םִיָלָשנריו הָדּוהְי תַחְנִמ , יל הֶבְרֶעְו : תֹויָנֹומְרמ םיִנָשְבְג םָכֹוע ימיכ , הֶאְריּב ףֶדַּבֲעַג שו

 ל
 . ךל ןתיו סנפתס רמה סירעופ תכש יפנומכ לס 6

 ףּורְבַעַי :ׁשֹוריִתְו ןֶגָד בֹורְו ץֶרָאָה יֵנֵמְׁשִמּו םימשה לַשִמ םיִהֹלֲאָה ֶל ןֶּתי
 ףֶמא יֵנְּב ףֶל ּוֲתַתְׁשִיְו ףיֶחֵאְל ריִבָנ יֵיֲה םיִמֲאָל ְּךֶל ּוֲחְַׂשִיְו םימע

 תיָהְו ברי ףרפרו ףסא רבו יבש לאו : ךּורָּב ְךיכָרָבִמּו רּורָא ְךיֶרְרא
 תֶא ךֶּתְשִָל ְֶּתִא ףעְרזְלּו ףֶל םֶהָרְבַא תַּכְרִּב תֶא ףֶל ןֶּתִיְו :םיִמַע לַהְקִל
 ;םֵחָרְו םִיַדָש תֹוכְרַּב תַחָּת תֶצָבֹור םֹוהָּת תֹוכְרִּב לָעַמ םִיַמָׁש תֹוכְרִּב ָךָכָרָביִ ירש תִאְו רעו ףיִבָא לאמ :םֶהָרְכַאָל םיִחֹלֲא ןֵתָנ רֶׁשֲא ףיֶרּונְמ ץֶרָא
 שארל ןיְהִּת םָלֹוע תֹועְבִג תַוֲאַּפ דע יַרֹוה תֹוכְרַּב לַע ּורְכָנ ףיִבָא תֹוכְרִּב
 יִרפּו ףֶנֶמִב יֵרְּפ ףרבו ףֵבְרִהְו ףֶכבּו ףֶבַהְאַנ : ויָמָא ריִזָנ דקר ףמוי
 הָמָרֲאָה לע ףָנּוצ תֹורְְּׁשַעְו ףיפלא רגש ְּךֶרָהְִיְו ףשריתו .ףננר ףסמרא
 ףֶב הֶיְהִי אל םיִמַעָה לָּבִמ הָיְהִּת ףורּב :ףל תֶחָל ףימוכטל עבָשנ רֶשֲא
 םיִעָרָה םִיַרְצִמ יודמ לכו ילוח לָּכ מכ יי ריִָהו :ףֶּתְמֶהְכַּו הָרָקַנ רקע

 :ךיָאָנֹׂש לָכְּב םֶנָתְנּו ְךֶּב םָמיִׂשְי אל ָּתְעַדָי רֶׁשֲא
 ֶחְצִיְו ֶהָרְבא יתֹובֲא םֵׁשָו יִמְׁש םֶהְב אֵרְקִיְו םירענה תֶא ְךֵרָבְו עֶר לָּכִמ יתא לאגה ְךָצֶלַסַה

 :ברָל םומשה יִבְכיכְּכ םֹויה םֶכָנַהְו םֶכָהֶא הָּבְרִה טָכיֵהלֶא יי :ץֶרָאָה בֶרָקְּב ברק ּוגְדיְ
 םֶכָל רָּבַר רֶׁשֲאַּכ םֶכְתֶא ְךֵרְביִו םיִמָעְּכ ףלֶא םֶכָּכ םֶכיֵלֲע ףסי םֶכיֵתֹובֲא יהלֶא מ

 {ףֶתאֵצְּב הָּתַא ְךּורָבו ףָאבְּב הָּתַא ךּורָּב :הֶרָׂשַּב הָתַא ךּורָבּו ריִעָּב הָתַא ורב
 ְףֵהְמָהְב יֵרְפּו ףְתָמְדִא יִרְפּו ֶנֶמִב יֵרְּפ ךּורָּב : ֶמְרּאָׂשִמּו ףָאָנַּכ ךּורָב
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 ₪5 וסק  רופכ םוי יאצומל תיברע
 חַלׁשִמ לֹבִבּו יֶמָסֲאַּב הָכָרְּבַה תֶא ֶּתִא יי רצו :ףנאצ תֹורְְׁשְַו יִפּלֲא רָנָש
 בוטה ורָצֹוא תֶא ל יי חְַּפִי : ךֶל ןמונ יהא יו רֶׁשֲא ץֶרֶאְב ְֶכַרבּו ףֶרָי
 םיוג ָתיִנלַהְ ףֶרָי הֵׂשֲעַמ לָּכ תַא ֶרְֶלּוֹוּתַעְב ְּךצְרַא רטט תֶחָל םִיַמָּׁשַה תֶא
 םיוג ָּתְטַבֲעַהְו ְךָל רָּבִד רֶׁשֲאַּכ כרב ְףיִהֹלֲא יי יִּכ ! הָוָלֵת אל הָּתַאְו םיִּבַר
 אָרְׂשִי ףיִרשא :ולושמְי אל ְךֶבּו םיִּבַר םִיוגְּב ָתְ | ְתְלַׁשָו פובעת אל הָּתִאְו םיִּבַר
 ף? יביא ּושֲחְּכיַו ףואנ בֶרֶח רֶׁשאַו רע ןגָמ יֵיַּב עשונ םַע .ףומָכ יס

 | : ךרְרִת ֹוטיִתֹוטָּב לַע הָּתַאְו

 יִּכ םִיַמָש ּונָר + ףִּתְלַאְנ יִּכ יַלֵא הָכּוש ףיתאמה ןָנֶעֶכְו ףיֶעָׂשְּפ בֶעָב יִתיִחָמ
 ִּכ וב ץֵע ָכְו רַעַי הָנֵר םיִרָה ּוחְצִּפ :ץֶרָא תויְָּחַּת ּועיִרָה ו הֶׂשָע
 { לֵאָרְׂשִי שודק ומָש תֹואָבְצ יי נאג : רָאָּפְתִי לֵאָרְׂשִיְבּו בקי ַײ לֵאָנ

 ףּוכָא םֶּתְלַכֲאַו :דע יִמְלֹוע רע ּומְלְּכִח אֹלְו ּוׁשֹבֵת אל םיִמָלֹוע תַעּוׁשְּת יָיַּב עשונ לֵאְרְׂשִו
 יִמַע ּוׁשֹבֵי אֹלְו איִלְפַהְל םֶכָמִע הֶׂשָע רֶׁשֲא םֶכיֵהֹלֲא ו םֵׁש תֶא םָּתְלַלַהְו ַעֹובְׁשְ

 ;םֶלֹועְל יִמַע ושבו אלו דוע ןיֵאְו םֶכיֵלֲא ו יִנָאַו יִנָא לֵאָרְׂשִי בָרֹקִב יִּכ םֶּתְעַיַו :םלועל
 הָרָשַה יִצַע לֶכְו הָנְר םֶכיֵנְפִל ּוחְצפִי תֹועָבְנִהְו םיִרָהָה ןּולְבּוּת םּולָשְבּו ּואֵצֵת הָחְמִׂשְב יִּב
 ;הָעּוׁשיִל יל יִהְיַו יו ּהָי תֶרֶמֹוְו יזע יִּכ דֶחְּפֶא אֹלְו חטֶבא יִחְעּוׁשְי לֵא הנה :םֶכ ּואָחְמִי
 ועירוה ימשב ּואָרְק ייל ּודֹוה אוחה םֹויַּכ םָּתְרַמֲאַו : הָעּוׁשְיַה יֵנְיַעְסִמ ןֹוׂשְׂשְּב םימ םֶתְבַאְָשּו
 .!ץֶרָאָה לֶכְּב תאֹז תערומ הָשָע תואנ יִּכ יי ּורְמַז ז ֹומְׁש בֶנְׂשִנ יִּ ּוריְִּזה ויָתֹוליִלֲע םיִמַעָב
 וניהְלא הָנָה אּוהה םֹויַּכ רַמָאְו ; לֵאָרְׂשִי ׁשֹורְק ְךֵּבְרִקְּב לֹורְנ יִּכ ןֹויִצ תֶבָשּוי יִנֹורְו ילָהַצ

 ;ֹותְעּוׁשיִּב הָחָמָשְנְו הָליֵגָנ ול ּוניוק יו הָּז ּונָעיִשּויְו ול ּוניוק הֶז
 ול בֶרֶקֶמ ישפנ םולשב הָרָּפ : ומַע ַײנ ליִּכְׁשִמ ויָכָרְד לֶכָל דִוָד יִהְיַו ;ֹורְצֹוא איִה יי חַאְרִי תַעְדְו תַמְכָח תֹועּוׁשְי ןְסֹוח ףיִּתִע תַנּומֲא הָיָהְו :יו רֹואָּב הָבְלִנְו ּוכְל בֹקֲעַי תי
 הָלֹורְגַה הָעּוׁשְיַה הֶׂשֶע רֶׁשֲא תּומָי ןָתְנֹויֲה לּואָש לֵא םֶעָה רֶמאֹיַו :יִדָמָע ּויָה םיִּבִרְב יִּב
 םויה הֶׂשָע םיִהֹלֲא םעע יִּכ הָצְרַא ושאר תַרֲעַׂשְמ לופו םִא יו יח ,הָליִלֲח לֵאְרְׂשִיְּב תאוה
 םֶלֹוע תַחְמִׂשְו הָנרַה ןֹויצ ּואָבּ ןּובּוׁשָי יי ויּודפו :תָמ אלו ןֶחָנֹי תֶא םָעָה ּודְפַיַו ה
 הֶּלְלְקַה תֶא ףל ףיִסלֶא יי ופהינ םֶעְלַּב לֶא עומשל ףיָהלֶא ו הָבָא אל) !הָחְמִׁש יִנָרְזאִתַ יקש ָּתְחִתִפ יל לֹוחְמִל יִרְּפְסִמ ָּתְכפִה הָחְנָאַו ןוגו ּוָנְוּוניִשֵי הָחְמִׂשְו ןושָש םֶׁשאֹר לצ
 ְִכַפָהְו ויָדְחַי םיִנְקָּת םירוחבו לֹוחְמִּכ הָלּותְּב חמשת זא :ךיֶהלֲא יג ּףְבַהֲא יִּכ הָברהל

 םֶנֹוניִמ םיִּמְחַמִׁשְו םיִּתְמַחְנָו ןֹוָׁׂשְל םָלֶכָא

 אֵצֹומ התא םָׁש אּוה ורְּב שורקה לָׁש ֹותָלּודְנ אצומ הָּתַאָׁש םֹוקָמ לֶכְּב ןֶנָהֹוי יִּבַר רָּפֶא
 :םיִבּותְּכַּב ׁשְלֶׁשְמּו .םיִאיִבְנַּב יּונָׁשְו ,הָדֹוּתַּב בּותְּכ הָו רֶבָד ,ֹותּונְתְוְנע

 לאה | םינודאה יֵנֹודֲאְו םיִחלָאה יהלא אוח םֶביִהְלָא ַײ יִּכ הָרֹוּתַּב בּותָּכ
 ביִתָכּו + רחוש חקי אלו םיִנָפ אָׂשַי אל רֶׁשֲא .אָרְונִהְו רֹוּנַה לֹודְגַה

 יגנש :הָלמשְו םֶהָל ול תַתָל רַג בֵהֹאְו הָנָמְלִאְו םֹותָי טַּפְׁשִמ הָשוע ּהָרֲתַּב
 שודקו םֹורָמ ומש שודקו דע ןֵכֹוׁש אָּׂשַנְו םָר רַמָא הכ יִּכ ביִתָכר םיִאיֵכְנִּ
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 רופכ םוי יאצומל תיברע -; 0
 = ֿגםיִאָּנְרִנ ב תֹזיִחַחְלּו םיִלָפְׁש ַחּור תויָחַהְל חור לַפְׂשּו אָּכַר תֶאְו ןוּכְׂשֶא
 תֹובְרֲעַּ בֵכֹורָצ ולוס ומש רמז םיָהְלאָל ּוריִׁש ביִתֵכָר םיִבּותְּכַּב שלושמ
 םיִהלֲא 'תונָמְלַא ןַידו םיִמּותְי יִבֲא ּהָרְתַּב ביִתְכּו . ויָנָפל לע ומָש הָיְּב -

 ּונֵבְזַעַי לא ֹוניֵתובֲא םָע הָיָה רֶׁשֲאַּכ ּונָמָע ּוניֵהֹלֲא יי יִהְי : ושדק ןועְמִּ |
 ןויִצ יי םַחַנ יִּכ :םויַח םָבְּלִּכ "םייַח םֶכיֵהֹלֶא ייַּב םיקבְרה ֶּתְַ ונע לֵאָו
 אֵצָמְי הָחְמִׂשְ ןוׂשֵׂש יי כ הָתָבְרַעְו ןֶרֵעַּכ הָרָּבְרִמ םָשיַו היִתּובְרַח לכ םֵתָנ

 : רידא הָרות לִי וקרצ ןעַמל ץֶפָח ײ} הֶרֶמִו לוקו הָרֹוּת הָב
 ףל גֹומְו ףירשא לכאת יּכ היפ ַעיִגְי :ויָכָרְדִּכ ךליהה יָי אָרָי לָּכ יֵרְׂשַא תֹולֲעַמַה ריִׁש

 ןֵכ יִּכ הֵגֵה :ְךֶנֶחְלּוׁשְל ביִבָס םיִתיֵז יֵליְִׁשַּ "הנ ָךֶתיֵב יִתְּכְַיְּב הָיַרֹוּפ ןֶפֶנְּכ ְךֵּתְׁשֶא
 םיִנָב הֵאְרּו :ףויס יֵמְו לכ .םִיַלָׁשּורְי בּוטְּב הָאְרּו ןֹויִצִמ ןי ףֶכָרְבִי זי אֵרָי רָבָנ ְךֵרֹונְ

 ':לֵאֹרְׂשִי לַע םֹולָׂש יָנְבָל
 טא עא יא

 ,הנבל שודיק רדס

 ,ויָכָאְלַמ לָּכ והוללַח ;םיִמורְמַּב ּוהּולְּלַה ,םִיַמָׁשַה ןִמ יָי תֶא ּולְלַה ּהָיּולְלַה
 :רוא יֵבְכוּכ יַּכ ּוהּולְלַה ,ַחְרָיְו ׁשֶמָׁש ּהּולְלַה ;ויָאָבְצ כ ּוהּוללַה

 = אוה יִּכ י יי םש תֶא ּלְלֲהְי ;םִיָמָׁשַה "לעמ רֶׁשֲא םִיַמַהְ םיִמָשַה ימש והּולְלַה |
 : : רובעי אל ןַתָנ קח םָלֹועְל רַעָל םֶריִמֲעַיַו : : אָרְבְְ הֶוצ

 יִפְניִכְשּו אּוה ְךירְּכ אָשְרּוק רוחו םֵׁשְל הָנְבְלַה שרקל הָוְצִסַה םִַיקְל ןְמּוזְמּו ןְכּומ ינירמ
 ;לֵאָרְׂשִי לָּכ םֵׁשְּב םֶלֲעָנְו ריִמָש אּוהַה יִרָי לע

 : אָרְּב ֹורָמֲאֵמְּב רֶׁשֲא םֶלועַה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא ַי הָתַא ְךּורַּב
 םֶהָל ןֵתָנ ןֵמְזּו קוח םֶאָבְצ לָּכ ויִפ חּורְבּו .םיִקָחֶׁש |

 ןוצר תֹוׂשֲעַל םיִחְמְשּו םיִׂשָׂש .םֶדיִקְפִּת תֶא ּונשָי אלָש

 םיִדיִתָע םֵהָׁש ןֶמִב ֵסּומֲעַל תֶרָאּפִּת תֶרֶמַע ׁשֶרַחְהִּתָׁש
 דובְּכ םָׁש לע םֶרֶצֹויְל רֵאָפְלּו .ּהָתֹומַּכ ׁשֵדֵחְתִהְל

 ;םיִׁשָדֲח ׁשֵרֵחְמ ַײ הָּתַא ְךּורָּב .ותוכלמ =
 ;ְךָאְרוּב ְךּורָּב .ךנק רָב .ךַשוע ְךּורָּב .ְךֵרֶצֹוי ךיורָּב 'נ
 ולְכּוי אל ְךּכ . ְךַּב עוגְנִל לוכָי יִניֵאְו ְךֵדְנֶנְּכ דקור יִנֲאָׁש םָשָּכ ומואו פ"ג רקורי

 חַתַמיִא םֶהיֵלֲע לופת םיג ;הָעְרָל יב ַעוגל בוא ַּ שה

 הָתָטיֵא רַחַפָו לורְנִּב ףֵעֹורְ ומרי ןֶבָאַּב זיג + ןָבָאָּכ ּומְרָי ךֶעורְ לֹודְנִּב רַחַפְו
 ;ּלומִּת םֶהיֵלֲע

 רוד 148 11 (ם"ע - רווחפ)
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 :םִיקְו יִח לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ דוד יג
 {םֹולָׁש םֶכיֵלֲע ,םֶכיֵלֲע םֹולָׁש שנ

 ;ןֵמָא לֵאָרְׂשִי לֶכָלּו ונָל אָהְי בוט לֶזִמּו בוט ןֶמֶס שנ
 ;תֹועְבִנַהֹלַע ץַפקִמ םיִרָתָה לע גֵלְְמ אָּבהָזהֵנָה דור לוק

 דֵמֹוע הז חנה םיִליַאָה רֶפֹועְל וא יִבְצִל ידוד הָמּוד
 ;םיִּכַרֲחַה ןמ ץיּצַמ תֹונולֲחַה ןמ ַחיִנְׁשִמ ּונֵלְתִּכ רַחַא

 חֶשוע יי םֶעֵמ יִרְזָע : יִרְוֶע אובָי ןִיַאֵמ םיִרָהָה לֶא יַניֵע אָשֶא תֹולֲעַמַל ריִׁש

 םונָי א5 הָנֵה ;ףְרמּׁש םּונָי לא ףֶלֶגַר טומל תי לֵא :ץֶרָאָו םימש

 אל 'ֹׂשְמְׁשַה םָמֹוי : ךְניִמְי דִי לע ְךֶלֶצ ַי ףךמוש יי ,לֵאָרְׂשִי רמוש ןשי אלו

 ףְתאַצ רָמְׁשִי יי + ףשפנ תֶא רומשי עֶר לַּכִמ ףֶרֶמְשִי יי ; הָליִלַּ - הבכי
 : םלוע רַעְו הָּתַעַמ אוב

 והּולָלַה :וזוע ַעיִקְרִּב ּוהּולְלַה ,ושדקב לֶא וללה ,ּהָיּולְּלַה

 ,רפוש עקֶתִּב ּוהּולְלַח ; ֹולְדְנ בֹורְּכ והוללה | ויִתֹורּובְנִּב
 םיִנָמּב והלה ,לֹוחְמּו ףֹותְּב ּוהּולְלַה : ; רֹונְְּב לֶבָנְּב ּוהּולְּלַה
 פכ ;הָעּורִת יִלְצְלִצַּב ּוהּולְלַה ,עַמָׁש יִלְצְלִצִב ּוהּולְלַה : בָנּועְו

 + היּולְלַה הי ללהת הָמָשְנַה

 אלא לארשי ּוכְז אל אָלָמְלא לאַעמְׁשִי ידבר יבד אָנָת

 שדוחב תחא םעּפ םִיִמָׁשַּבִׁש םהיבא נפ ליִּבִקַהְל

 תאז ימ ; רָמּועְמ ארמיִמל ךירצ ְךֵּכְלַה יבא מא : ,םִיַד

 ןוצר יהיו :ּהדוד לע תקפרתמ רבְרַמַה ןמ | הלוע

 הָנָבְלַה תַמיִנַּפ תֹואְלַמְל יתובא יהלאו יַהלֲא יד | ךינפְלִמ

 הָמֲחַה רֹואָּכ הנבלה רוא יהוו טועמ םוש הב היהי אלו

 ּהָמּועַמ םָדֹוק הָתָיְהָׁש ומכ תישארב ימי תַעְבִׁש רואכו

 אָרְמִמ ונָב ם בית ,םילודנה תורואמה ינש תא רמאנש

 מא םָּכְלַמ דיוד תאו ז םֶהיֵהֹלֶא יי 2 תֶא ושקבו בּותָּכָׁש

 חֶּלַס ּונָּתִא ויָנֵּפ ראי ּונֵכְרָביִו ּונֵנֲחִי םיִהלֶא ריש רומְזִמ תֹוניִגְנִּב חצנמל
 ףורוי םיִחֹלֲא 'םיִמַע ףורוי ךֶתָעוׂשִי םיוג לֵכְּב ֶּכְרַד ץֶרֶאַּב תַעַרָל

 ץֶרָאָּב םיִמָאְלו רוׁשיִמ םיִמֵע םֹוּפְׁשִת יִּכ םיִמָאל ונְנַריו ּוחְמִׂשִי } ;םָלְּ םיִמָע
 םתנת 18 1 (ט"ע רוזחמ)
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 אָּדּובְי הֶנְחָנ ץֶרֶא ! םֶלְּכ םימע ףודוי , םיִהֹלֵא םיִמַע ףודח ! הָלָס םֶתנַּת
 ,י"ק וצילע ; ץֶרָא יֵסְּפַא יב ותא ּואְריְו םיִהֹלֲא ונֵכְרָכי ;וניַהלָא םיִהֹלָא א ּונָבְרֶכָ

 טיי 2 יי הוא

 ,הלדבה רדפ
 ׁשָע וַא גוא , "וכו יִתְעּושְי לֶא הנה, ייפ הָלָדְבַה יד ןָא ןעֶמ שגייס ,תָבֵׂש םוא טְלאַפעֶג רֹופַּפ טי ₪

 ג"ןַפְנִה יִרָּפ אֵרֹוּבע הֶכָרְּב רעֶד ייפ ןָא ןעֶס טְּבייֵה ,ןעֶבאָט רעֶד ןיִא טְלאַפעֶג
 השל יפ יִהְיַו יי ; תרמו יִזֲע יִּכ רֶחַפָא אלו חַטְבֶא יִתָעוׁשְי לא הָנָה

 6 646 םֶרָא ירשא תֹואָבְצ יי זה בקע יִהְלָא ר בְֶׂשִמ ֹונָמִע .תואָבְצ : ; הפס

 חְרוא הָחיָה םיִרּוהְיל ;ונֲאְרַק םויב ונע ךֶלֶמַה הֵעיִׁשֹוח יי ;ְךֶּ ַחַטוּב
 ;אָרָקָא יי ו םֵשְבּו אָשֶא תועּושי םֹוּכ . ּונָל הָיְהִּת ןֵּכ : רקיו וָׁׂשְ הָחְמִׂשְו

 יֵתֹוּבְַ ןֵָּברו ןָָרְמ יִרְבַ וי שי
 :ןפנה יִרְּפ אֵרֹוּב ,םֶלֹועֶה למ וניֵהֹלֶא ,יי הָּתַא ךּורְּב
 ,"םיִמָשְּב יִנִס אֵרֹוּב, ,םיִמָׂשְּב רעֶּביִא הֶכְרְּבַא ןעֶמ טְכאַמ .,תֶּבַׁש םוא טְלאַפעֶג רּופָּכ םֹי וש

 :םיִמָׂשְּב רעֶּביִא הָכָרְּב ןייק שינ ןעֶמ טְבאַמ , ןעֶכאוָו רעֶד ןיִא טְלאַפעֶג רּופָּ םֹוי וא רעֶבָא

 ;םיִמָׂשְב יִניִמ אֵרֹוּב ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא ,וי הָּתַא ְךּורָּב
 :ׁשֵאָה ירואמ ארוּב ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךורָּב
 ףשוחל רוא ןיֵּב לוחְל שרוק ןיֵּב ליִדְבַמֲה םָלֹועָה ְךֶלֶמ ניחא יו הָּתַא ורב

 ָךֹורָּב : הָׂשֲעַמַה ימי תטַׁשְל יֵעיִבְׂשַה םוי ןיִּב םיִמַעָל לֵאָרְׂשִי יב
 ;לֹוחְל ׁשְדֹוק ןיֵּב ליִדְבַמַה , 0 הָּתַא

 ,רופכ םוי יאצומל לידבמה
 ? ל"ןיראה םשב ש"ר "סמ אוהו .רופכ םוי יאצומב ןומופה הז רמול םיגהונ שי

 {לֹוחַּכ הָּבְרִי ונֵּפְסַכְו ּונֲעְרַו ,לֹוחְמִי אּוה ּוניתאטה ,לֹוחְל ׁשְדוק ןיִּב ליִדְבַמַּה

 לידבמת : להַּכ הָּבְרַי ּוגַעְרְַל ,ליִחְנִי ֹוקְלח ודיחי ,ודבַע בֹקֲעַי ןעמל ,ֹודְסַח ו וצ ײ

 לרבמה  ;{לֹוחַּכ הָּברִי ּונֵעְרַזְו . ליִחְגַי םֶהיֵקְׁשֹועְו .ּוקָשָע רָׂשֲא הָז םִע . ּוקָׁשְנ םֹולָשְ | קֶר צ

 ףידבמה : 5חכ הָּבְרִ ּונָּפְסְַו ונָעְרִמ . לּוחְי ונישאר לע .ּוׁשָגְנִי ידְמִעִו ,ּוׁשְגְפַנ תֶמָאְו רֶס ָח

 ָּבְרִי ּונּפְסִכְו ּונֲעְרַוְו .לֵחְדִנ אֹלְו אָריִנ אל .םֶכָעְׁשִפְל אָׂשִי אֹוׂשְנ .םָכָעיִׁשֹומָל אָרֹונְו שוד ק

 %ידבמה {ףֹוהַּב ֵ.

 תֶּבְרִי ּונפְסַכְו ּונֲעְרמ .לֹוחָמְב ֹומְׁש ּולְלַהְו .םָּכיַהלֲא םָכיֵׁשאֶרְבּו .םֶכיֵלְהֶאָל םֶכָל ּונש
 ליינבממ + לוְּב

 19 21 (ט"ע רווחפ)


